
  

 

 

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

 
 

Maio de 2017 
 
 
1. Número de pedidos 
 

 Pedidos de informação recebidos: 128 (ANEXO I) 

 

2. Prazo de resposta  
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Distribuição mensal dos pedidos de informação
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3. Frequência de assuntos 

ASSUNTO PEDIDOS % 

ATIVIDADE LEGISLATIVA 45 35,3% 

SENADOR 36 28,1% 

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 14 10,9% 

CONCURSO PÚBLICO 9 7,0% 

SERVIDOR 6 4,7% 

VOTO E PRESENÇA 5 3,9% 

CONTRATOS E LICITAÇÕES 3 2,3% 

BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES 3 2,3% 

REMUNERAÇÃO 3 2,3% 

CEAPS E NOTA FISCAL 2 1,6% 

GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA 2 1,6% 

TOTAL 128 100,0% 
 

4. Local da informação recuperada 

 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
5.1. Cinco negativas de acesso a pedidos que requereram informações de caráter 
pessoal. As razões das negativas foram prestadas aos requerentes. Não foram 
protocolados recursos contra essas negativas. 
 
5.2. Uma negativa de acesso a pedido que requereu documento que sofre proteção do 
art. 53, §6° da Constituição Federal. A razão da negativa foi prestada ao requerente.  
Não foi protocolado recurso contra essa negativa.  

PORTAL
44

34%

DEMAIS 
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78
61%

INEXISTENTE
6

5%

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 MAIO/2017 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Prezados. A Constituição Federal de 1988 versa; Art. 5º Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação. Isto exposto, solicito do Senado, os documentos, 
ou em outras palavras, a lei que normaliza o Art. 5º e inciso LXXVIII da 
Constituição Federal de 1988. Sem ao presente momento, atenciosamente.” 
(sic) 

ATENDIDO 

“Olá, É possível adquirir a Audiência Pública (completa) sobre o confronto 
entre a Polícia Militar e professores do Estado do Paraná ocorrida na Comissão 
dos Direitos Humanos, em 2015? Obrigado.” (sic) 

ATENDIDO 

“Excelentíssimo Senhor Senador da República, Venho, através deste e-mail, 
solicitar materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha residência. 
Estou cursando Direito e 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. NOME: XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde. Estou analisando o Novo Código de Processo Civil. Já pesquisei 
muito na página do senado sobre o art. 186, §3º, do projeto de lei... Analisei 
que houve emendas proposições, justificações, sobre este artigo... Porém, não 
consigo achar as justificações (o debate) sobre referido art. 186, § 3º, que 
estabeleceu a sua atual redação... Até achei algumas do Vital do Rego, mas as 
últimas que modificaram e justificaram para a atual redação deste artigo, não 
consegui achar. Assim, gostaria da ajuda dessa Casa Legislativa para que eu 
tenha acesso a todas as justificações de modificação do anteprojeto que 
culminou na atual redação do §3º do art. 186, do CPC... A análise de minha 
pesquisa é saber se a intenção dos legisladores fora a de estender o prazo em 
dobro para advogados dativos, fruto de convênio entre OAB e Defensoria 
Pública. Ou seja, o advogado dativo (inscrito no convênio), que presta 
assistência jurídica gratuita em razão de convênio firmado entre OAB e a 
Defensoria Pública, gozará de prazo em dobro???? Muito Obrigado. Fico no 
aguardo.” (sic) 

ATENDIDO 

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

“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito os registros de entrada e 
saída em todas as portarias do Senado desde 2003 das seguintes pessoas: 
Marcelo Bahia Odebrecht- CPF 487956235-15 Cláudio Melo Filho- CPF 
358882885-00 Carlos José Fadigas de Souza Filho- CPF 566401705-82 Hilberto 
Mascarenhas Alves da Silva Filho- CPF 105062765-20 Márcio Faria da Silva - 
CPF 293670006-00 Rogério Santos de Araújo - CPF 159916527-91 Henrique 
Serrano do Prado Valladares - CPF D672133336315-04 FERNANDO LUIZ AYRES 
DA CUNHA SANTOS REIS - CPF 858.372.377-04 ALEXANDRE JOSÉ LOPES 
BARRADAS - CPF 121042725-72 JOSÉ DE CARVALHO FILHO - CPF 077.483.375-
00 Benedicto Barbosa da Silva Júnior - CPF 015225538-94 João Antonio Pacífico 
Ferreira - CPF 093964114-34 Alexandrino de Salles Ramos de Alencar – CPF 
067609880-00 Ariel Parente Costa - CPF 043430264-34 Carlos Armando 
Guedes Paschoal - CPF  485.258.128-20 SÉRGIO LUIZ NEVES - CPF 420.278.536-
34”. (sic) 

NEGATIVA DE 
ACESSO 

“Solicito o envio do exemplar da Biografia dos senadores.” ATENDIDO 

“Prezados colegas, Solicitamos a gentileza de nos informar quando o 
Requerimento nº 64/2017, dos Senhores Ana Amélia e Lasier Martins foi 
apreciado pelo Plenário do Senado. Caso não tenha sido apreciado, qual o 
motivo. O referido requerimento foi apresentado em 13/2/2017, solicitando o 
retorno do PLS 146/2007 à CCT. Na tramitação do PLS 146/07, do dia 13/2 
passa-se ao dia 25/4, quando é apreciado um requerimento de urgência: 
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/80337 
Att., XXX XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite, Estou finalizando o MBA e um dos trabalhos finais que preciso 
apresentar é da matéria de Visualização de Dados, que envolve análise 
exploratório e explanatória de alguma base de dados e a disposição das 
informações obtidas em gráficos e dashboards. Pensei em fazer uma análise 
das votações do Senado nesse trabalho, e gostaria de saber se vocês possuem 
um excel com a votação de cada parlamentar, em cada projeto, durante essa 
Legislatura. Busquei no site e não encontrei essa informação. É possível me 
enviar um arquivo nesse formato? Att., XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa Noite! Em análise as atividades legislativas no site do Senado Federal, vi 
um ato da comissão da diretoria que extingue cerca de (se não me engano), 
100 cargos em vacância ou que vão vagar devido a aposentadoria de 
servidores. A pergunta é: Acabaram os concursos públicos para preenchimento 
de cargos, técnicos legislativos, policiais, enfim, cargos comissionados para o 
Senado Federal? Agradeço desde já” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, gostaria de solicitar copias do projeto de lei do PLC 171/2009, 
sobre matemática financeira.” (sic) 

ATENDIDO 

“Preciso conhecer o texto do Projeto de Lei do Senado n.º 559/2013 que foi 
aprovado pelo Senado Federal. “ (sic) 

ATENDIDO 

“Analisando as planilhas de prestação de contas de combustível referente aos 
meses de janeiro e março, fiquei impressionado com um dos veículos que, de 
acordo com as planilhas tem capacidade de mais de 100 litros de combustível. 
O veículo é conduzido por JÚLIO CÉSAR DE BARROS GUIMARÃES, PLACA: MAQ-
0002. Como exemplo cito a venda 3616, do dia 15/03/2017 às 10h39. Ficaria 
muito honrado em obter estes esclarecimentos. Desde já, agradeço a atenção 
dispensada.” (sic) 

ATENDIDO 

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

“Solicito receber a cópia das notas taquigráficas da 1ª Audiência Pública da CPI 
da Previdência, que ocorreu no dia 3/5/17, ás 14:30.” 

ATENDIDO 

“Bom dia Senhores, Gostaria de uma copia do original do texto das mudanças 
da lei de imigração que tramitou em Plenário. Att, XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Temos o valor total de quanto ganha um deputado federal, completamente 
explicado, salário e gratificações = total, já dos senadores não temos, quero 
receber essa informação detalhada, não preciso da quantidade de senadores, 
já sabemos, sei que não é difícil, nem demorado o envio dessa informação 
pública, já que da minha pequena aposentadoria sai um pouco para pagar 
todos os parlamentares.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa Noite! Em uma ocasião, há alguns anos atrás, encontrei uma referência 
ao Senador Manuel de Carvalho Pais de Andrade que gostaria de rever. Sou 
descendente do Senador e muito gostaria de conhecer mais sobre ele. É 
possível me ajudarem a encontrar algum trabalho que ele tenha feito dentro 
do Senado Federal? Na Wikipédia consta que seu mandato foi de 1831 a 1855. 
Grata, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Quero receber os textos atuais da reforma trabalhista e da previdenciária 
para que eu possa acompanhar melhor o andamento da situação. 
Obrigada”. (sic) 

ATENDIDO 

“Existe previsão de abertura para novo concurso do Senado Federal?” ATENDIDO 

“Gostaria de ler o texto da reforma trabalhista.” (sic) ATENDIDO 

“Está aberta a Consulta Popular ao PLC 38/2017 - PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
nº 38 de 2017, no entanto, estou tendo dificuldades em verificar o texto do 
referido PLC na íntegra, pois não consegui consultá-lo no site do Senado. 
Solicito informar o link do documento para que possa ser apreciado por mim 
para, somente então, expressar minha opinião.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite, gostaria de requisitar o processo de tramitação da PEC 449/1997. 
O projeto de emenda com sua justificativa. Desde já agradeço!” (sic) 

ATENDIDO 

“Exmo. Senhores, Por que o senador Fernando Collor de Melo possui um 
apartamento funcional? O Senador em questão não mora na Casa da Dinda? 
Cordialmente, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados senhores, Solicito relação com os consultores legislativos com 
especialidade em assessoramento legislativo, segundo a sua distribuição pelas 
subáreas dos núcleos. Atenciosamente, “ (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde! Sou de Barra do Piraí e gostaria de saber se é possível me 
informarem a data de falecimento do Senador Arlindo Rodrigues, que era 
daqui também e foi senador entre 1945 e 1963. No site do senado está 
informada a data de nascimento 30/12/1919, no entanto, não constam 
maiores informações sobre ele. Desde já agradeço a atenção. “ (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Tenho uma dúvida com relação à administração de pessoal. 
Gostaria de saber como está sendo provido os cargos do Senado se não há lista 
de aprovados em concursos. Dito de outra maneira, por exemplo, no cargo de 
Analista em processo legislativo no dia 04/05/17 havia 208 cargos ocupados e 
212 cargos vagos e dia 05/05/17 havia 209 cargos ocupados e 211 cargos 
vagos; ou seja um cargo foi ocupado. Assim, Poderiam me esclarecer se é um 
problema de sistema ou o cargo está sendo provido de alguma maneira. Desde 
já agradeço, Att, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

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

“Quais são os documentos necessários para admissão de novos servidores 
após o concurso e os exames médicos exigidos? Essa informação está 
disponível no site? Obrigado.”(sic) 

ATENDIDO 

“Prezados, boa tarde. Solicito os préstimos de enviar, com relação ao serviço 
de audiodescrição dos programas da TV Senado, o atual contrato, a proposta 
da contratada, os eventuais aditivos e as eventuais apostilas. Informo que tal 
documentação não foi encontrada após exaustiva pesquisa no sítio do Senado 
e na web. Agradeço antecipadamente. Atenciosamente, XXX XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Vejo isso na mídia “A comitiva de parlamentares do PT a Curitiba, nesta 
quarta-feira (10), será bancada com dinheiro público, por meio de passagens 
aéreas ida e volta e ressarcimento de todas as despesas com hospedagem, 
alimentação e aluguel de carros, por exemplo. ....” Haverá ressarcimento ao 
Erário dessas despesas que não são do interesse público? Vai haver corte de 
ponto dos senadores faltosos? “ (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito o texto da Instrução 14 de Campos Vergueiro, publicado na data de 14 
de novembro de 1832, que trata sobre a demarcação de terreno de marinha, 
que ficou vigente até 1942.” 

ATENDIDO 

“Senhor Senador da República, Venho, através deste e-mail, solicitar materiais 
jurídicos que possam ser enviados para a minha residência. Desejo com isso 
acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos por Vossa Excelência. 
Se possível, gostaria de receber a Constituição Federal (CF) atualizada assim 
como códigos e anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional. 
Desde já agradeço a atenção. Segue, logo abaixo, meus dados para envio. 
XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito cópia eletrônica (se possível em formato pdf) da prova Escrita objetiva 
de múltipla escolha e da Prova Escrita Discursiva aplicadas para o cargo de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo da Especialialidade Biblioteconomia 
referente ao Concurso Público de Edital nr. 2, de 22 de dezembro de 2011, 
tendo em vista não ser possível o acesso aos documentos no síto da Fundação 
Getúlio Vargas, executora do referido concurso”. (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados Senhores da Ouvidoria do Senado, Como é do conhecimento de 
v.sas, diversos senadores petistas e aliados do PT deslocaram-se para Curitiba, 
a fim de participar de ato CONTRA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, no caso do réu 
de crime de corrupção, Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo a despeito de ser o 
fato em si lamentável, pois senadores da República não deveriam fazer 
apologia à acusados de crimes contra o povo e contra a nação brasileira, o fato 
em si reveste-se de possíveis irregularidades. Assim, solicito a este Senado 
Federal as seguintes informações, nos termos da Lei de Acesso à Informação: 
- Quantos e quais senadores ausentaram-se para tal ato? - Quantas sessões 
deliberativas tais senadores “faltaram” em consequência desta ausência? - 
Foram solicitados os devidos requerimentos para o afastamento, nos termos 
do Regimento Interno? Se sim, solicito a cópia de cada requerimento, bem 
como as notas taquigráficas da sessão que o aprovou; - Solicito ainda que seja 
informado se foram usados recursos públicos de qualquer espécie para custeio 
de translado e estadia desses senadores nos dias em que estiveram ausentes 
por conta de tal ato: Certo de Vossa atenção, desde já agradeço.” (sic) 

ATENDIDO 

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

“Gostaria de saber se o dia não trabalhado dos senadores que foram a Curitiba 
no dia 10/05/17 será descontado? A meu ver estão em Curitiba por interesse 
próprio para apoiar um cidadão comum, Luiz Inácio Lula da Silva.” 

ATENDIDO 

“Acompanhei na sessão plenária da terça-feira, 9/5, que alguns senadores irão 
acompanhar amanhã, pessoalmente, o depoimento de Lula ao Juiz Sérgio 
Moro. Gostaria de saber se é o Senado Federal que arcará com esse ônus, pois 
os senadores não estarão lá a serviço.” 

ATENDIDO 

“Solicito receber a lista impressa com os endereço e telefone dos senadores da 
atual legislatura.” 

ATENDIDO 

“Caro(a) Ouvidor (a) Como cidadão Brasileiro, me causa estranheza que cerca 
de 8 senadores da República em dia normal de expediente estejam em Curitiba 
para atos políticos e não para cumprir o dever real de suas funções. Gostaria 
de saber se as despesas para alimentação, hospedagem e deslocamento dos 
mesmos foram pagos com dinheiro pessoal ou constam como despesas do 
Senado. Uma das notícias onde fiquei sabendo: 
http://www.oantagonista.com/posts/chupetas-em-curitiba. Grato pela plena 
reposta. XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite! Gostaria de receber na íntegra as PLS 530/2015, Senador Ricardo 
Ferraço, PLS 726/2015, Senador Lasier Martins e PLC 28/2017, do Deputado 
Federal Carlos Zaratine. Gostaria de saber dos senhores se temos uma data 
prevista para a votação da decisão sobre o UBER x TAXIS? E em que canal 
posso estar sempre a par do andamento das coisas referentes ao caso UBER? 
Obrigado pela atenção!” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá, bom dia. Gostaria de saber se existe alguma previsão de concurso público 
para este ano - Técnico Legislativo. Muito obrigado.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, gostaria de saber qual o procedimento adotado para as faltas 
cometidas e descontos do dia perdido pelos senadores que estão passeando 
em Curitiba, nos depoimentos, e favor informar se estão utilizando dinheiro de 
contribuintes.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Acompanhei pela mídia que hoje, 10/05/17, alguns senadores 
foram a Curitiba acompanhar o depoimento do ex-presidente da república. 
Gostaria de saber se os mesmos terão descontados em suas folhas de 
pagamento o valor referente à ausência no Senado em um dia normal de 
trabalho. Além disso, desejo saber se as passagens aéreas e outras despesas 
referentes a tal viagem serão custeadas pelos nobres servidores ou serão 
pagas pelo Senado. Obrigado.”(sic) 

ATENDIDO 

“Boa Tarde. Gostaria de saber se esses senadores que se deslocaram até a 
cidade de Curitiba no dia de hoje ( 10/05/2017) sem motivação alguma, terão 
o ponto cortado no Senado Federal. Pelo que me consta, hoje é expediente 
normal no Brasil, não sendo ponto facultativo ou feriado no calendário oficial.” 
(sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber se foi usado verba do Senado Federal para custear a viagem 
e hospedagem da Senadora Gleisi Hoffmann e do Senador Lindbergh Farias, 
entre outros, que compareceram ao depoimento do ex-presidente, Luis Inácio 
Lula da Silva, em Curitiba/PR, na quarta-feira, 10/05.” 

ATENDIDO 

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

“Olá, Prezados (as), Diante dos fatos narrados, em mídia escrita e imprensa. A 
senhora Senadora da República Federativa do Brasil estará em Curitiba em 
uma quarta-feria dia de atividades no Senado Federal. O caso é concreto e de 
procedimento interno: Relativo aos fatos expostos, acima gostaria de 
explicação pelo princípio da transparência e publicidade dos atos: 1. Qual o 
controle que o Senado Federal faz das faltas dos parlamentares que tem 
mandatos baseados em pleitos eleitorais no Brasil? 2. Custos de viagens que 
não tem relação com a atividade do senador em dia útil de trabalho como se 
procede? 3. Motivação de viagem sem lastro com atividades do senado federal 
(Trata-se aqui do argumento principal - Senadora Gleisi viaja com qual 
motivação à Curitiba)? 4. Recursos de viagem de Senadores que viajam com 
recurso público (impostos- que são cotas de gabinete): A prestação de contas 
da casa cobre viagem como essa da Senadora Gleisi Hoffmann à Curitiba sai da 
conta pessoal ou da cota da senadora? Cientifico, que diante do fato de esses 
questionamentos serem necessários; alguns ou parte deles devido ao gabinete 
da senhora Senadora não confio da resposta deles. Por isso, pelo respeito que 
tenho pelas ouvidorias preferi tratar diretamente ao e-mail vinculado via site 
do senado Federal. * Se este e-mail não é o canal correto por favor informe 
qual é o canal que tem a competência de explanar as informações corretas. 
XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Reclamo que vários parlamentares petistas que deveriam estar trabalhando 
no Senado Federal em Brasília/DF, estão no dia de hoje, 10/05, acompanhando 
o depoimento do ex-Presidente Lula em Curitiba/PR. Como servidor público 
aposentado, se faltasse ao trabalho, receberia falta caso não justificasse minha 
ausência. Já que os senadores são funcionários públicos, gostaria de saber 
como a ausência do dia 10/05 será justificada e se o deslocamento destes 
parlamentares será pago dos cofres públicos. Quero que fique claro que a 
ausência destes parlamentares na Casa, é injustificável, exceto claro, se houver 
apresentação de atestado médico, afinal, seria uma questão de saúde.” 

ATENDIDO 

“Boa noite. Quero receber todos os conteúdos informativos dos direitos das 
pessoas homoafetiva. E da Assinatura Social do Transsexuais. “ (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber se os senadores que estavam em Curitiba no dia 
10/05/2017 para dar apoio ao ex-presidente Lula durante interrogatório ao juiz 
Sérgio Moro, senadores como Gleisi Hoffmann, Lindebergh Farias, Fatima 
Bezerra e outros. terão o dia descontado, já que deveriam estar no Senado 
trabalhando. Os senadores são pagos com nosso dinheiro e são nossos 
representantes para criar leis e não para viajar até o Paraná em plena quarta-
feira, para apoiar um réu na Lava Jato. Nós, cidadãos honestos (sim somos), 
exigimos no mínimo o desconto do dia e que seja apurada a forma como se 
deslocaram até lá. “ (sic) 

ATENDIDO 

“Assistindo a programação da TV Senado no dia 10/5, observei que tinham 
poucos senadores presentes. Quero saber se os parlamentares faltosos terão o 
dia descontado de seus salários? Porque independente do que está 
acontecendo, não pode parar tudo para defender direitos dos amigos, como 
está acontecendo hoje, que muitos senadores devem ter ido para Curitiba 
saber se Lula será condenado ou não.” 

ATENDIDO 

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

“Boa tarde, gostaria de solicitar os custos discriminados (valores e finalidades) 
de janeiro até abril do presente ano dos senadores e senadoras , incluindo 
gastos com gabinetes, auxílios, etc”. (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber o valor gasto pelo Senado, nos últimos 5 anos, se possível, 
com cadeiras de escritório, aquelas usadas por servidores e senadores, nos 
gabinetes e locais de trabalho. Não queria ver aqui o valor gasto com as 
cadeiras de Plenário, comissões ou do auditório”. (sic)  

ATENDIDO 

“Prezados Senhores, Meu nome é XXX e sou XXX. Venho por meio desta 
requisitar uma cópia em versão eletrônica da Ata da Audiência Pública das 
Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Infraestrutura (CI) para ouvir o 
então Presidente da Petrobras, Sergio Gabrielli sobre o Plano de Negócios 
2009-2013, realizada em 24 de Março de 2009. Olhando no site, o histórico lá 
vai até agosto de 2009. Grato, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de obter a exposição de motivos da Lei nº 9.457, de 1997. Seria 
possível que me enviassem? Grato”(sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite!!! Gostaria muito de me inscrever no concurso do senado federal, 
previsto para abrir o edital no segundo semestre de 2017. Sou médica 
anestesiologista. Vocês já tem previsão de cargos? E se tiverem, em qual cargo 
poderia me inscrever? Grata, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Procuro a integra do decreto legislativo nº 52 - que deveria (procurei e não 
encontrei), o decreto é do dia 23 de fevereiro de 2017.  Trata sobre o acordo 
sobre o aquífero guarani” (sic) 

ATENDIDO 

“Srs. e Sras. bom dia, Poderiam esclarecer a um cidadão brasileiro o que 
aconteceu no dia 10 de maio (quarta-feira), quando a maioria dos senadores 
do Partido dos Trabalhadores (Gleisi Hoffman, Linderbergh e outros), estavam 
em Curitiba para prestarem apoio a um réu petista também? - Quem pagou as 
despesas de viagens desses senadores. - Se era um dia normal de trabalho para 
os senadores, o que eles estavam fazendo fora do local de trabalho. - Já que 
eles faltaram, irão receber pelo dia que não trabalharam? - Como eu confirmo 
que eles realmente não receberão pelo dia não trabalhado? - Foi necessário 
eles pedirem licença antes de saírem? - Quais eram as pautas a serem votadas 
no dia que eles faltaram? Qual era a importância dessas pautas para o Cidadão 
Brasileiro. Por gentileza respondam, fico na impressão que o Senado é uma 
Casa sem dono, entram e saem a hora que querem. Obrigado, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Antes de opinar sobre o PLS 116/2017 (exoneração de funcionários públicos 
por mau rendimento) gostaria de ler o texto primeiro. Tentei localizar no site e 
só tem título e explicação. Antes de dizer que sou a favor, gostaria de saber 
quais critérios serão considerados. Tem como enviar-me? XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber: qual é o orçamento mensal do Senado Federal? Este 
orçamento mensal é calculado em percentual sobre o orçamento da União, 
como é feito nos Legislativos municipais? Qual é este percentual?” (sic) 

ATENDIDO 

“Por gentileza, gostaria de saber se a última versão do Manual de Elaboração 
de Textos do Senado Federal é a de 1999, caso exista atualização ou outra 
versão recente, poderiam me informar? Muito obrigado!”(sic) 

ATENDIDO 

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

“Gostaria de saber se as pessoas listadas abaixo estiveram no Senado Federal 
entre os anos de 2010 e 2017: Álvaro José Novis Milton Pradines Cláudio Melo 
Filho Henrique Valadares José Carvalho Filho Rúbio Fernal e Souza Ariel 
Parente Alexandre Biselli Benedicto Barbosa da Silva Júnior Fabiano Munhoz 
João Antônio Pacífico Altair Alves Pinto Luciano Pavão Carlos Armando 
Paschoal Roberto Cumplido”. (sic) 

NEGATIVA DE 
ACESSO1 

“Bom dia, Gostaria de solicitar a composição de servidores e auxiliares da 
CMO. Também gostaria que fosse esclarecido a quem coube cada indicação de 
servidor comissionado (presidência, relatoria, etc) e os respectivos salários. 
Obrigada”. (sic) 

ATENDIDO 

“Olá Senhores. Estou em um projeto e gostaria de um XML sobre a presença 
nas sessões e em comissão dos Senadores. Notei que não temos XML, HMTL, 
etc, para esta categoria. Gostaria com máxima urgencia, poderiam 
disponibilizar, por favor?” (sic) 

ATENDIDO 

“Oi eu gostaria de saber onde eu consigo encontrar as reformas do jeito que 
elas são escritas, sem ser do jeito da imprensa, para que eu possa realmente 
entender o que acontece.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de solicitar os gastos mensais desde o mês de janeiro até maio de 
todas as comissões permanentes do Senado. Peço que sejam especificados os 
gastos (como com servidores fixos, trabalhadores temporários, material, 
dentre outros). Obrigada”. (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia, Gostaria de solicitar o orçamento utilizado pela Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. 
Gostaria que fosse especificado o tipo de gasto (pessoal fixo, temporário, 
material). Obrigada. Att,” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Aonde posso encontrar a assiduidades de cada senador? Att.” (sic) ATENDIDO 

“Boa tarde. Gostaria de me tirasse uma dúvida. Vendo na Constituição que as 
MP tem prazo de 60 dias podendo ser prorrogada por mais 60 dias, total 120 
dias no máximo. Por que a MP767-inss de janeiro foi prorrogado até junho de 
2017, com isso sendo mais de 120 dias?” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Gostaria de saber como está o tramite para o novo concurso do 
Senado Federal, se há uma previsão de quando ele sairá e se já há um 
quantitativo das vagas a serem preenchidas. Obrigado “ (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito receber a lista da atual legislatura do Senado Federal.” ATENDIDO 

“Gostaria de saber quais foram os debates e os documentos utilizados pelo 
constituinte para que ele chegasse ao texto do parágrafo primeiro do artigo 
159 da Constituição Federal de  1988. Solicito, ainda,  saber a importância da 
interpretação desse mesmo parágrafo quando analisado em relação ao inciso I 
desse mesmo artigo.” 

ATENDIDO 

“Solicito informação referente ao local de inscrição para participar do 
Seminário Internacional sobre Estado de Direito Ambiental, que será realizado 
nos dias 22 e 23 de maio. A solicitação para realização do seminário foi 
realizada através do Requerimento da Comissão de Meio Ambiente nº 
17/2017.” 

ATENDIDO 

                                                 
1 Informação de caráter pessoal. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Olá, gostaria de ter acesso ao projeto da reforma trabalhista. Por favor, 
poderiam enviar via e-mail. Como cidadão brasileiro, em gozo dos direitos 
políticos, conforme a Constituição Federal da Replica Federativa do Brasil de 
1988.” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá Boa noite, Onde consigo consultar a lista de presença dos Senadores, ou 
seja, quem foi trabalhar dia x ou dia y. Resolvi entrar em contato, pois vou 
acompanhar de perto quem vai trabalhar e os pagamentos de salário.”  

ATENDIDO 

“Boa tarde, solicito, para fins de pesquisa acadêmica, o acesso aos documentos 
(notas taquigráficas, áudio, atas, etc.) do V SEMINÁRIO NACIONAL GAYS, 
LÉSBICAS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS realizado no dia 27/11/2008 
nas dependências do Senado Federal. Um pedido semelhante, sobre os demais 
seminários foi enviado para a Câmara dos Deputados e atendido.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde. A tramitação do PLS a seguir não está disponível no site do Senado 
e preciso analisá-la. Hoje ele se encontra na Câmara como PL 54/2015, mas 
preciso analisar a tramitação no Senado, Emendas apresentadas etc. Gostaria 
que me disponibilizassem a tramitação em arquivo ou que disponibilizem o 
acesso via web. Matéria: SF PLS 130/2014 (Complementar) Ementa: Convalida 
os atos normativos de concessão de benefícios fiscais e concede remissão e 
anistia de créditos tributários referentes ao Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Autor: Senadora 
Lúcia Vânia, Senador Cristovam Buarque, Senador Cyro Miranda, Senador 
Delcídio do Amaral, Senador Pedro Taques, Senador Ruben Figueiró, Senador 
Waldemir Moka, Senador Wilder Morais Data: 16/04/2014” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito a lista dos senadores com seus respectivos partidos e telefones dos 
gabinetes.” 

ATENDIDO 

“Bom dia, sou servidora da administração regional de Santa Maria e em 
virtude do aniversário da cidade, solicito que nos encaminhe a cópia da Ata do 
Pregão eletrônico 070/2016.” (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados senhores, Sou XXX, na XXX e venho por meio desta requisitar acesso 
às atas da Audiência Pública realizada para a apresentação dos planos da 
Petrobras para os próximos anos e exposição informativa sobre o plano de 
negócios 2012-2016 da empresa, realizada na Comissão de Assuntos 
Econômicos em 11 de setembro de 2012. Atenciosamente, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito receber cópia impressa da lista com o nome de todos os senadores e 
seus respectivos endereços. Não tenho acesso à internet para verificar estes 
dados.” 

ATENDIDO 

“Necessito do volume em R$ de execução relativa a Emendas Parlamentares 
Individuais em todos os municípios do estado de Minas Gerais nos anos de 
2002, 2006, 2010 e 2014”. (sic) 

ATENDIDO 

Meu nome é XXX e venho por meio desta requisitar a ata da 23ª reunião 
extraordinária da CAE e 6ª reunião conjunta das comissões permanentes para 
discutir a política de desinvestimentos da Petrobras, que prevê a venda de 
ativos da companhia no exterior, e as causas do recente aumento do preço da 
gasolina no país, bem como discutir perspectivas para o ano de 2013 no que se 
refere à produção, ao refino e à redução de importações de petróleo e 
derivados, reunião realizada em maio de 2013. Atenciosamente, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

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

“Olá Senado Federal, preciso de fontes para se trabalhar o período de 1900-
1908 dos documentos de Alvaro Lopes Machado, pois estou trabalhando em 
projeto de TCC sobre as alianças políticas formadas em sua oligarquia. Haveria 
disponibilidade?” (sic) 

ATENDIDO 

“Sou carioca, professor de História, graduado pela XXX. A razão desta minha 
solicitação diz respeito a levantamento de material para elaboração e definição 
de objeto de projeto de mestrado em História. Seguinte: Seria possível 
consultar, via internet, o acervo digital da documentação produzida pelo  
Senado relativamente à Comissão Parlamentar de Inquérito realizada em 
meados dos anos 1960 cujo objeto era constituído do acordo Globo-Time Life? 
Att XXX”. (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Trabalho no XXX diretamente com as ações judiciais que envolvem 
os benefícios por incapacidade atingidos pela MP 767. Em consulta à 
tramitação da referida MP, verifiquei que o prazo de vigência da MP está 
prorrogado até 01/06/2017, certo? Gostaria de saber se essa informação 
procede, já que a MP 767 foi editada em 09/01/2017, e nos termos da CF/88, o 
prazo de vigência seria de 60 dias prorrogado por mais 60, o prazo final seria 
até o início de maio/2017. Aguardo retorno e saneamento da minha dúvida. 
Desde já agradeço a atenção. XXX”. (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito cópias dos discursos dos senadores José Medeiros e Cristovam 
Buarque, do dia 18/5, realizados na 68 ª sessão não deliberativa.” 

ATENDIDO 

“Venho solicitar a lista atual dos senadores em exercício, para que eu possa 
acompanhar a atividade parlamentar de cada representante desta Casa.” 

ATENDIDO 

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

“Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 solicitar os seguintes 
providências e informações. SAI20170517.1 (Identificação feita pelo solicitante 
para rastreio público, portanto não poderá ser suprimida no relatório do SIC) 
Iten 01 - Solicito que na lista de Funções e Demais Itens dos seguintes 
contratos  20080023, 20080054, 20120054 sejam atualizados com a lista de 
funcionários que estavam ativos ao fim de cada  contrato. já que agora que o 
sistema de gestão do Senado Federal permite atualizar a lista permitindo que o 
publico tenha acesso a informações que segundo o próprio Senado Federal 
não são sigilosas e são de interesse e cunho publico como manda a Lei, 
facilitando a comparação com a lista de outros órgãos públicos. Caso o Senado 
Federal se negue a atualizar estas informações deverá apresenta base legal 
para tal, já prevendo que Senado Federal utilize justificativas evasivas e falsas 
apenas com intuito de ocultar informações que resulte em denúncias de 
irregularidades em contratos de empresas terceirizadas venham a público 
assim como a denúncia de adulteração no ponto eletrônico foi abafado pelos 
gestores do contrato. Caso está solicitação não venha a respeitar o prazo de 
estipulado no Art. 11 da Lei 12.527/2011 sendo assim o prazo de 30 dias não 
seja respeitado pelo Senado Federal o Nome da ultima pessoa que ficou 
responsável pelo atraso não justificado deverá estar disponível para consulta 
junto ao canal do 0800 do Alo Senado tendo em vista que está não e a primeira 
vez que minha solicitação e atrasada de forma intencional sendo um ato 
considerado como consta no Art. 32.  Constituem condutas ilícitas que 
ensejam responsabilidade do agente público ou militar: I - recusar-se a 
fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar 
deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma 
incorreta, incompleta ou imprecisa;” (sic) 

ATENDIDO 

“Quero informações acerca de todos os benefícios que são concedidos aos Srs. 
Senadores ativos e aposentados. Quero saber porque eles não usam serviços 
públicos, porque não usam o SUS, porque não manda os filhos para escolas 
públicas, porque não vão trabalhar de ônibus como qualquer mortal e porque 
tem salários tão incompatíveis com a realidade do Brasil? Estive na Suécia e vi 
um Senado diferente do nosso. Serviços ótimos para o povo e zero benefícios 
para políticos, porque não copiamos isso? Vamos acabar com a vergonha do 
foro privilegiado, com a mamata dos comissionados e verbas, isso é uma 
bofetada na cara do povo que os elegeu. Mostrem que fazem jus a seus cargos. 
Exemplos Sres., honra e caráter, por favor! Eu estou com vergonha de ser 
brasileira...vergonha....” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde! Gostaria de saber qual a previsão de lançamento do edital de 
concurso público e o quantitativo de cargos vagos por função que será 
abrangido no certame.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, não consigo localizar como votou cada senador na converção da 
MP 540/2011 em lei. Acessei esse link, e como diz o vídeo fui em tramitação, 
mas não achei o item votação nominal... Inclusive o site não responde mais 
como no vídeo, apresenta outras telas. 
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/101341 
Poderiam me informar como faço para ver como votou cada senador na 
conversão da MP 540/2011 na lei 12.546?” (sic) 

ATENDIDO 

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

“Caros (as) senhores (as): Sou doutorando no XXX em Controladoria e 
Contabilidade na XXX, e estou conduzindo uma pesquisa sobre o histórico da 
regulação contábil no Brasil. Como parte desta pesquisa, gostaria de obter 
acesso, se possível, à íntegra dos seguintes documentos relacionados ao PLC nº 
23/2001, que não consegui localizar no site do Senado: Emenda nº 01 (às fls. 
187 a 188) de autoria do Senado Osmar Dias. Emendas nºs 24 e 25, do Senador 
José Fogaça / Notas taquigráficas relativas à oitava (8ª) Reunião da CCJ, 
realizada em 15/5/2001, que se refere à primeira Audiência Pública acerca da 
matéria, às fls. 236 a 263. Emenda nº 43 (fls. 334 a 337), de autoria do Senador 
Sebastião Rocha. Notas taquigráficas relativas à Reunião Extraordinária (15ª) 
da CCJ, realizada em 19/06/2001, que se refere à segunda (2ª) Audiência 
Pública acerca da matéria. Notas taquigráficas relativas à Reunião Conjunta da 
CCJ e CAE, realizada em 15/08/2001, que se refere à terceira (3ª) Audiência 
Pública acerca da matéria. Notas taquigráficas relativas à Reunião Conjunta da 
CCJ e CAE, realizada em 22/08/2001, que se refere à quarta (4ª) Audiência 
Pública acerca da matéria. Desde já, grato pela atenção.” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito o relatório da Polícia do Senado, sobre fato ocorrido com este 
requerente, em reunião da CPI da Pedofilia, em 26 de junho de 2008. 
Obrigado”. (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito relação dos servidores pertencentes aos setores relacionados a 
Ouvidoria do Senado Federal, assim como também solicito se tais servidores 
recebem gratificações para exercer as funções na Ouvidoria. Quero saber por 
quanto tempo o Senado mantém as gravações efetuadas pelo cidadão para o 
0800 e qual a extensão utilizada pelos arquivos gerados na gravação, bem 
como qual programa, aparelho, marca e modelo são utilizados para efetuar a 
gravação e manutenção delas. Solicito tais informações com base na LAI, e que 
a resposta esteja disponível de forma impressa e não por endereço eletrônico, 
tendo em vista que ocorreram falhas no envio de resposta das minhas 
solicitações nos meses de agosto a novembro de 2016.” 

ATENDIDO 

“Olá, Como faço para saber como votaram os senadores em determinada 
matéria? Quero saber como votaram os partidos e respectivos senadores no 
Projeto de Lei da Câmara 39/2016, sobre o Regime de Recuperação Fiscal dos 
Estados e DF. Podem me ajudar? Se possível, responder como faço para ver as 
votações nominais com dados de quantos, como e quais senadores e partidos 
votou. Agradeço desde já. “ (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber todo detalhado quanto custa um senador, deputado 
federal, deputado estadual, presidente, vice- presidente e governador para o 
Brasil. Por favor, tudo explicado direitinho, por exemplo: salário, verba de 
gabinete, combustível, passagens aéreas, todos os tipos de auxílio etc. Tudo 
nos mínimos detalhes, por gentileza. Obrigado. Fico no aguardo.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de fazer uma mala direta para os senadores, seria possivel obter 
uma lista completa com nomes, enderecos e emails em arquivo excel “ (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber qual o quórum de aprovação do Decreto legislativo 274/07 
em ambas as casas, de forma a saber se se encaixa no artigo 5º, § 3ºda 
Constituição Federal. Grato.” (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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“Gostaria de ter acesso à legislação, regulamento, procedimentos ou previsão 
normativa relativa à Ideia Legislativa do Senado. Estou desenvolvendo um 
trabalho sobre Democracia Partivipativa e achei interessante a iniciativa. 
Obrigado.”(sic) 

ATENDIDO 

“Olá, gostaria de obter os registros de entradas das seguintes pessoas nas 
dependências do Senado Federal, no período em que houver registros 
disponíveis, até a data de hoje (23.ma2017). Se possível, gostaria de saber 
também o local a que se dirigiram no Senado.  Joesley Batista Wesley Batista 
Ricardo Saud Francisco de Assis e Silva Florisvaldo Caetano de Oliveira Valdir 
Aparecido Boni Demilton Antonio de Castro Grato” (sic) 

NEGATIVA DE 
ACESSO2 

“Bom dia! Conforme contato telefônico com o servidor Fernando Dall, gostaria 
de ter acesso a informações a respeito do programa de liderança existente na 
Casa, bem como ao regulamento relacionado a cursos de capacitação de 
servidores. Agradeço desde já pela atenção.” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito informar data e hora de nascimento do famoso senador Renan 
Calheiros” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito dados referentes ao consumo de água dos apartamentos funcionais 
do Senado utilizados por parlamentares, de acordo com cada unidade, nome 
do parlamentar que ocupa o imóvel, quantidade por litro ou m³ consumidos no 
mês e o valor da fatura. Entre o período de Janeiro/2016 a Abril/2017. Caso o 
edifício possua medidor único, precisarei das informações de quais senadores 
residem naquele prédio e quantos apartamentos são no total.” 

ATENDIDO 

“Solicito o quadro de cargos efetivos do senado federal em julho de 2014”. 
(sic) 

ATENDIDO 

“Olá. Meu nome é XXX, moro em Brasília e sou fonoaudióloga especialista em 
voz. Tenho interesse em trabalhar no Senado prestando atendimento de saúde 
vocal aos senadores e servidores. A voz é um instrumento de trabalho 
fundamental. O Senado tem previsão de abrir alguma vaga em concurso ou 
serviço terceirizado em fonoaudiologia?” (sic) 

ATENDIDO 

“Concurso Senado Federal Tenho algumas indagações sobre o (futuro) 
concurso: I. Como está o andamento do concurso? II. Tem previsão para lançar 
data de licitação para selecionar banca? III. Ou qualquer outra informação 
pertinente ao andamento desse futuro certame?” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito o envio de todas as despesas feitas pelos os senadores em um arquivo 
único, especificadamente em arquivo de dados, as que são contidas no Portal 
da Transparência e as que são contidas dos anos de 2016 e 2017.” 

ATENDIDO 

                                                 
2 Informação de caráter pessoal. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Prezados (as), No escopo da tramitação do Requerimento nº 135/2014 
[anexo], do sen. Roberto Requião (PMDB-PR), constam citados os ofícios nº 
2624/2014/SEI-MC, de 24 de junho de 2014, e nº 21546/2014/SEI-MC, de 03 
de dezembro de 2014 - ambos da alçada do então Ministério das 
Comunicações (MC) - como respostas ao referido pedido de informação. 
Solicito-lhes que compartilhem com este pesquisador as íntegras dos referidos 
ofícios do então MC (atualmente, MCTIC), que não encontro disponibilizado 
nem na página de tramitação do Req 135/2014 
[http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116287], 
nem no Serviço Eletrônico de Informações do MCTIC (ex-MC) 
[sei.mc.gov.br/sei]. Desta feita, agradeço-lhes antecipadamente pela 
disponibilidade e pela atenção. Att. XXX.” (sic) 

NEGATIVA DE 
ACESSO3 

“Solicito receber em meu e-mail: XXX, a exposição de motivos da EMENDA 
53/2006, que dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da 
Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, especialmente referente a alteração do ao artigo 7º.” 

ATENDIDO 

Gostaria de solicitar as notas taquigráficas de todas as sessões que trataram da 
criação do  Novo Código de Processo Civil 

ATENDIDO 

“Bom dia. Estou precisando de todos os pontos da proposta de reforma 
trabalhista que está no projeto. Como é hoje e a proposta do projeto ( como 
vai ficar ) Não estou encontrando os 100 pontos. Obgda XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde. Sou o XXX e estou preparando uma instrução para os alunos do 
curso de formação de soldados da instituição. Trata-se de uma aula de 
identificação de autoridades. Solicito a gentileza de me enviar por e-mail um 
exemplar de identidade de Senador da república para que possa colocar no 
slide da minha instrução. Muito grato.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite. Não consigo encontrar uma informação no site do Senado, nem da 
Câmara. Poderia me informar qual foi o quórum da votação que aprovou o 
feminicídio? E quanto foi a votação? Aguardo uma resposta. “ (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de solicitar uma planilha do Excel com o nome de todos os 
Senadores e e-mail, pois no portal do senado está disponível somente no 
formato PDF.” 

ATENDIDO 

“Boa tarde, tudo bem? Sou mestrando XXX e realizo pesquisa sobre o CADE 
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Os conselheiros do CADE são 
escolhidos pela presidência e sabatinados no Senado, na Comissão de Assuntos 
Econômicos. Pergunto se vocês tem, nos dados do Senado, informações acerca 
destas sabatinas. O dia das sessões, como se deram, os arquivos... Fico no 
aguardo da resposta.” (sic) 

ATENDIDO 

“POR QUE NÃO COSIGO CONSULTAR ESSA MATÉRIA? 
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=112228 
PLC 278/1965” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, a relação completa de 
entradas nas dependências do Senado Federal (com data, horário e gabinete) 
por RICARDO SAUD, RG número 2.607.129 e CPF número 446.626.456-20, no 
período de 01/03/2015 a 19/05/2015”. (sic) 

NEGATIVA DE 
ACESSO4 

                                                 
3 Proteção conferida pelo art. 53, §6° da Constituição Federal. 
4 Informação de caráter pessoal. 

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

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6CB0A8C3001DB0F8. 

00100.142056/2017-69



  

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, o registro completo de 
entradas nas dependências do Senado Federal (com data, hora e gabinete) do 
sr. LUIZ EDSON FACHIN, de CPF número 275.574.729-34, no período de 
01/03/2015 a 19/05/2015”. (sic) 

NEGATIVA DE 
ACESSO5 

“Gostaria de informação acerca de todos os pedidos de impeachment contra 
ministros do Supremo Tribunal Federal protocolados no Senado Federal - 
quantos foram, os anos em que foram protocolados, contra quais ministros e 
quem entrou com cada pedido”. (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito os dados biográficos do Senador do meu Estado, Fernando Bezerra 
Coelho.” 

ATENDIDO 

“Solicito o inteiro teor do discurso do Senador Renan Calheiros, realizado em 
plenário, no dia 29/5.” 

ATENDIDO 

“Estou fazendo um TCC sobre Condomínio Edilício e gostaria da exposição de 
motivos da Lei 4.591/1964 e do PLN 19/1964, pois não encontro na internet. “ 
(sic) 

ATENDIDO 

“Solicito os registros do consumo de água do Senado Federal de janeiro de 
2012 até o último dado disponível. Caso as contas não sejam feitas a cada mês, 
como em residências comuns, solicito que os dados estejam discriminados por 
tempo da forma como a administração costuma fazer o controle. Também 
solicito o valor gasto em contas de água neste período, também discriminado 
mês a mês, caso a informação exista.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Venho por meio deste, solicitar informações referentes as 
remunerações salarias liquidas do Senador Aécio Neves nos seguintes 
períodos: Janeiro, fevereiro, março, abril maio, junho, Julio, agosto, setembro, 
outubro, novembro e dezembro, dos anos de 2014, 2015, 2016 e janeiro, 
fevereiro, março, abril maio de 2017. “ (sic) 

ATENDIDO 

“Ao SENADO FEDERAL DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE REGISTRO DE 
PREÇOS. Prezados(as) Senhores(as), boa tarde. Cumprimentando-os 
respeitosamente, venho, por meio deste e com amparo na lei de acesso à 
informações - Lei 12.527/2011, requerer as seguintes informações a respeito 
da Ata de Registro de Preço nº 20160064 - Fornecimento de água mineral sem 
gás e sem o vasilhame, somente o líquido, acondicionado em garrafões de 20 
(vinte) litros, são elas: I) Por tratar-se de uma Ata de Registro de Preço, com 
previsão para adesão de órgãos não participantes, quais órgãos públicos já 
aderiram a este registro de preço? II) Quais os quantitativos aderidos por cada 
órgão? III) Existem pedidos de adesão a esta Ata de Registro de Preços em 
análise deste respeitado órgão gerenciador? Desde já agradeço pela presteza e 
transparência. P.S: a resposta pode ser enviada, em formato digital, para o e-
mail cadastrado neste pedido.” (sic) 

ATENDIDO 

                                                 
5 Informação de caráter pessoal. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Boa tarde! Meu nome é XXX, sou graduanda do curso de Ciências Sociais, pela 
XXX, e faço parte de um grupo de pesquisa sobre Gênero e Política. Estamos 
desenvolvendo uma pesquisa sobre a representação política de mulheres no 
Senado Federal e gostaria de solicitar informações sobre as bancadas e frentes 
parlamentares dessa Casa Legislativa: 1. quais as normativas relativas à 
formação de frentes parlamentares e bancadas no Senado Federal? Onde 
podem ser encontradas? Se essas normativas não existirem, como são 
organizadas frentes e bancadas no Senado? Além disso, gostaria de saber 
algumas informações sobre a Procuradoria Especial da Mulher: esse órgão 
possui orçamento? qual o volume total de recursos destinados ao órgão, desde 
2013, em termos absolutos e relativos (percentuais, considerando o 
orçamento total do Senado)? Há servidores dedicados ao órgão? Quantos? 
Essa dedicação é exclusiva? Como é feito o recrutamento de servidores para 
esse órgão? Atenciosamente, XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá, gostaria de saber, se de fato sairá concurso público para o SENADO 
FEDERAL?” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito o envio por email do link do Decreto 6949/2009.” ATENDIDO 

“Gostaria de saber quais modalidades de licitação o Senado Federal usa.” (sic) ATENDIDO 

“Gostaria de ter acesso a relatórios mensais contendo todas as despesas com 
folha de pagamento de servidores concursados ou não, inativos , aposentados, 
pensionistas e também dos senadores da atual legislatura, bem como 
aposentados e pensionistas. tal relatório seria nos moldes daquele divulgado 
no portal da Câmara dos Deputados através do seguinte acesso: 
transparência>recursos humanos>remuneração>relatórios consolidados por 
ano e mês. O Senado não disponibiliza algo parecido com isso?” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde. Por favor informar: - existe limite de recursos financeiros para 
contratação e pagamento de servidores comissionados, terceirizados e 
estagiários para os gabinetes dos senadores? Caso exista quanto é esse limite 
para a atual legislatura? Se esses limites existirem por favor informar por quais 
instrumentos estão regulamentados. Obrigado “ (sic) 

ATENDIDO 
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