


  

 

 

3. Frequência de assuntos 

ASSUNTO PEDIDOS % 

ATIVIDADE LEGISLATIVA 41 41,8% 

SENADOR 19 19,4% 

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 11 11,2% 

SERVIDOR 10 10,2% 

CONCURSO PÚBLICO 8 8,2% 

BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES 3 3,1% 

VOTO E PRESENÇA 3 3,1% 

PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA 1 1,0% 

CEAPS E NOTA FISCAL 1 1,0% 

GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA 1 1,0% 

TOTAL 98 100,0% 
 

4. Local da informação recuperada 

 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
5.1. Três 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.  

PORTAL
37

38%
DEMAIS 
FONTES

58
59%

INEXISTENTE
3

3%

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 JUNHO/2017 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Bom dia, sou XXX membro do XXX do XXX e tenho interesse em conhecer o 
teor do PL de Conversão da MP 759/16, aprovada na data de ontem, 
31/05/2017. Contudo, quando acesso o PDF constante da tramitação, ocorre 
um erro no acesso com o seguinte teor: ´Falha ao carregar o documento PDF´. 
Gostaria que fosse averiguada a razão deste problema e, se possível, haja sua 
correção. Atenciosamente.” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito cópia via e-mail do texto final aprovado dia 31/5 da PEC 10/2013, que 
dispõe sobre o foro privilegiado.” 

ATENDIDO 

“Solicito as notas taquigráficas das comissões e do plenário da Casa referente à 
PEC 96 de 1992 que resultou na emenda 45 de 2004.” 

ATENDIDO 

“Bom dia!!! Solicito cópia do PLS 67/2012, de autoria do Senador Paulo Bauer, 
que “Inclui parágrafo único no art. 136 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para vedar a utilização de 
veículos com mais de dez anos de fabricação na condução coletiva de 
escolares.”. Solicito, também, cópia da justificação da iniciativa. Muito 
obrigado!!!” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito informações sobre a tramitação do PLS 15/1964 que dispõe sobre a 
eleição do presidente e do vice-presidente da república, pelo Congresso 
Nacional. Quem foi o autor desse projeto? Qual a justificativa para criação do 
projeto. Quais senadores votaram contra e a favor do projeto? Qual foi o 
posicionamento do Ulisses Guimarães com relação a esse projeto à época?.” 

ATENDIDO 

“Bom dia, Por favor gostaria de saber se esse ano sairá o edital do concurso do 
Senado Federal ?” (sic) 

ATENDIDO 

“Como sou aluno do curso de graduação da XXX, após tomar conhecimento 
que existe o projeto de lei do Senado nº 559/2013, propondo uma nova lei de 
licitações, fui orientado por meu professor a fazer um trabalho de conclusão 
do curso baseado em um comparativo entre este projeto e a Lei nº 8.666. 
Como não encontrei o texto deste projeto no site do Senado, é por isso meu 
contato, para que me seja mandado por e-mail o referido material.” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá, eu gostaria de saber onde posso encontrar dados a respeito da etnia e 
religião declarada dos Senadores. Obrigado” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá! Vi aqui no site do Senado que vocês usam infográficos para comunicar 
algumas matérias. Gostaria de saber como é feita a produção, os profissionais 
entram apenas via concurso? Tenho experiência de 12 anos no setor de 
infográfica do XXX, no Paraná. Infelizmente, o XXX agora não tem mais versão 
impressa e eu estou à procura de novas oportunidades. Meu portfólio: 
http://lsle35.wixsite.com/infograficos. Desde já agradeço pela atenção!” (sic) 

ATENDIDO 

“Quero fazer o concurso do Senado Federal. Quando abre o edital do concurso 
do Senado Federal?” (sic) 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Olá, meu nome é XXX e sou doutoranda em Direito. Minha pesquisa mais 
recente trata dos discursos parlamentares sobre protestos e manifestações 
entre os anos de 2013 e 2016, e por isso tenho acessado frequentemente os 
diários do Senado para colher informações. Para que, ao apresentar essa 
pesquisa, eu possa explicar mais detalhadamente aos meus interlocutores do 
que ela trata, gostaria que respondessem às seguintes perguntas: o que 
precisamente é registrado nesses diários do Senado que podemos acessar 
online? O que deixa de ser registrado, ou é registrado em local separado? É 
claro que o conteúdo varia conforme a pauta, o quórum, etc.., mas qual é 
padrão a orientar a elaboração desses registros? E, por último: os diários do 
Senado seguem o mesmo padrão de registro dos diários da Câmara dos 
Deputados, ou eles têm padrões distintos?  
Desde já, muito obrigada pela atenção! “ (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber se está previsto algum concurso público, de nível médio, 
para o Senado este ano?” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia, Estou precisando ver o conteúdo do PLS 162/89, uma vez que a 
cópia do projeto encontra-se indisponível. Seria possível me ajudar? 
Obrigado.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite. Trabalho na XXX, na parte do som, e gostaria de saber a marca e 
modelo dos microfones do Senado, pois os daqui não são bons.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa Tarde, No dia 02 de abril de 2017 envie uma mensagem solicitando aos 
senhores informações sobre gasto em Saúde com os senadores/familiares e 
ex-senadores/familiares no período de 2010 a 2016. A Câmara de Deputados 
me respondeu hoje. Gostaria de saber quando os senhores irão me responder. 
Certo da competência e eficiência desta nobre casa, fico no aguardo! “ (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de conseguir baixar uma base de dados com todas as proposições já 
apresentadas no Senado Federal. Não ficou claro para mim como fazer isso na 
página de dados abertos, ela é um tanto confusa. É possível ter isso? Número e 
ano, data de apresentação, data do término da tramitação, status, autor, 
dados do autor etc”. 

ATENDIDO 

“Solicito receber cópia da matéria do PLC 38/2017, que trata da Reforma 
Trabalhista.” 

ATENDIDO 

“Bom dia, No ano passado concluí minha dissertação de mestrado em História 
Social pela XXX, que tinha como objetivo analisar as mensagens que compõem 
a base de dados Sistema de Apoio Informático à Constituinte – Saic, que 
encontram-se no site do Senado Federal e que foi idealizada pelo Prodasen.  
Buscando dar continuidade ao estudo do tema, gostaria de consultar o acervo 
do Prodasen para estudar o nascimento e o funcionamento do Saic, desde 
1985. Gostaria de saber se posso conhecer este acervo entre os dias 24 a 28 de 
julho de 2017, assim como, se existe algum guia de fundos deste acervo para 
que eu possa fazer uma seleção prévia dos documentos de meu interesse. 
Agradeço” (sic) 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Olá. Não sei qual exatamente é a natureza da minha solicitação. Mas minha 
questão é que eu gostaria de saber quais especificamente são as atribuições 
dos servidores efetivos no cargo de Técnico Legislativo - Informática 
Legislativa. Minhas duvidas giram em torno do próximo concurso do Senado 
que está por vir. Uma vez que nunca houve concurso para o referente cargo, 
assim não tenho como saber com precisão quais matérias específicas estudar. 
Me veio a ideia de pelo menos ter como noção saber as atribuições do cargo. E 
como eu vi também que há o cargo de Analista Legislativo - Informática 
Legislativa, me deixou mais ainda em dúvida. Minha dúvida é: Quais 
atribuições tem o servidor efetivo no cargo de Técnico Legislativo - Informática 
Legislativa. Algumas opções seriam: suporte técnico, manutenção de redes e 
computadores, instalação de programas que forem necessários, 
monitoramento do bom funcionamento e etc. ou algo mais  avançado, como 
desenvolver aplicações, saber certos tipos de metodologias de 
desenvolvimento, toda uma gerencia de TI e etc. A segunda questão é que eu 
gostaria de saber a diferença entre as atribuições dos cargos de Técnico e 
Analista ambos Informática Legislativa. E a terceira e ultima questão é se exige 
apenas o nível médio ou pra atuar no cargo tem que ter diploma de nível 
técnico reconhecido pelo MEC na área. Obrigado!” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito cópia do texto final aprovado em plenário, referente ao PLV 8/2017, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.” 

ATENDIDO 

“Prezados/as Senhores/as, viemos por meio deste confirmar CNPJ do Senado 
Federal, tendo em vista ação de indenização por danos morais à minha pessoa 
e aos meus.Cordialmente.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Gostaria de solicitar uma lista com todos os servidores do Senado 
que pediram licença entre os anos de 2010 e 2017. Peço que seja explicitado o 
nome de cada servidor, o período de licença, o motivo pra licença e se é 
licença remunerada ou não. Obrigada”. (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Gostaria de solicitar informações sobre o servidor Sylvio Romero 
Correa da Costa. Na situação atual, consta como afastado ou licenciado. 
Gostaria de saber se há remuneração integral no caso de funcionários 
afastados ou licenciados. Solicito a situação dele e as remunerações pagas pelo 
Senado de 2010 para cá. Obrigada”. (SIC) 

ATENDIDO 

“Sou um pesquisador da XXX. Preciso da lista de líderes e vice-líderes de todos 
os partidos, a cada ano, desde 1994 até 2017. O objetivo é uma pesquisa 
acadêmica sobre as lideranças Peço deferimento”. (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde. Solicito envio da composição da 49ª Legislatura do senado Federal, 
com indicação de partido de cada componente. Verifiquei no site do Senado, 
entretanto, só localizei os nomes e biografia, mas não os partidos. 
Antecipadamente grata, XXX”. (sic) 

ATENDIDO 

“Sr (a) Senador (a) 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. Nome: XXX. Endereço: XXX. Bairro: XXX CEP: XXX Cidade: 
XXX” (sic) 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“XXX Prezados(as) Senhores(as), Solicito a Vossa Senhoria sejam 
disponibilizados e-mails institucionais e respectivos contatos telefônicos das 
Lideranças Partidárias atualmente em funcionamento no Senado Federal, ou, 
se for o caso, o caminho para localizar tais informações na página do Senado 
Federal. O pedido decorre da natureza deste Órgão técnico, composto de 
Senadores e Deputados, sendo de especial importância no contato e na tarefa 
de dar conhecimento das matérias e providências aqui deliberadas. 
De pronto, agradeço a atenção dispensada ao nosso pleito. Atenciosamente, 
XXX” 

ATENDIDO 

“Senhores, Cumprimentando-os, solicito de Vossas Senhorias informações 
acerca da realização do concurso público para formação do quadro e cadastro 
de reserva dos servidores do Senado Federal, em que situação encontra-se a 
elaboração do certame, se há algum procedimento em andamento para a 
escolha da organizadora ou qualquer outra informação que possa ser de valia 
para este futuro candidato. Respeitosamente,” (sic)  

ATENDIDO 

“Gostaria de receber a lista de votação nominal do relatório do PLC 38/2017, 
que trata da Reforma Trabalhista, na Comissão de Assunto Econômicos, no dia 
6/6.”  

ATENDIDO 

“Gostaria de solicitar a transcrição do trecho da fala do Ministro de Estado do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Sr, Dyogo Henrique de Oliveira, na 
Comissão Mista da Medida Provisória n° 765, de 2016, 3ª Reunião, realizada no 
dia 18 de abril de 2017, no Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário 2 do 
Senado Federal. Gostaria de enfatizar que a solicitação abrange toda a 
audiência, uma vez que o Ministro responde aos questionamentos feitos pelos 
parlamentares apenas ao final da sessão.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber, por ano: 1) número de bibliotecários que se aposentaram 
entre 2012 e 2017; 2) número de bibliotecários contratados entre 2012 e 
2017.” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá, estou realizando uma pesquisa sobre o currículo dos senadores 
brasileiros. Gostaria de receber informações dos currículos acadêmico e 
profissional de todos os senadores.” 

ATENDIDO 

“Saudações, venho pedir, gentilmente, informação do próximo concurso do 
Senado Federal. Desde já, agradeço a gentileza. Fiquem com DEUS.” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia, estou tentando baixar a lista das comissões do Senado mas não 
consigo. Não está disponível em Excel. É possível encaminhar por e-mail?” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito informações acerca do senador afastado pelo STF, Aécio Cunha 
Neves, conforme as seguintes questões: 1) A Mesa Diretora do Senado já 
afastou oficialmente o supra citado senador? 2) Se ainda não o fez, quais 
foram os motivos? 3) O senador tem recebido seus proventos? 4) O senador 
rem recebido as verbas de gabinete? 5) Se o STF determinou o afastamento do 
senador Aécio Neves, por que seu nome continua no placar de votação do 
Senado? 6) Qual foi a última sessão oficial que o senador participou?” (sic) 

ATENDIDO 

“Sou a XXX, doutoranda em educação pela XXX, e estou pesquisando sobre o 
Fundo de Financiamento Estudantil - Fies. Gostaria de receber as proposições, 
notas taquigráficas das audiências públicas na Comissão de Educação e 
pronunciamentos sobre o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), no 
período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2016.” (sic) 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Solicito o detalhamento das faltas dos Senadores desta Casa, se foram 
justificadas ou injustificadas, do início do ano de 2017 até o presente 
momento.”  

ATENDIDO 

“Peço esclarecimento se cada Liderança Partidária do SF dispõe de endereço 
físico próprio, independente do Gabinete Parlamentar do Senador em 
exercício na Liderança,nos moldes hoje existentes na Câmara dos Deputados, 
ou se para todos os fins o espaço físico do Gabinete do Líder e da Liderança se 
equivalem, ou seja, se destinam tanto ao exercício das atividades inerentes à 
Liderança, quanto àquelas relativas ao mandato parlamentar. Caso sejam 
espaços separados, gostaria de ter acesso à planilha contendo nome da 
liderança por Partido, nome do líder, endereço físico, telefones e emails. 
Obrigado” (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados Srs. Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber se a 
carga de trabalho e/ou atribuições da Diretoria Geral (DGER) aumentou de 
forma significativa, diminuiu de forma significativa ou se manteve 
praticamente constante durante o período de validade do Concurso de 2012 
(julho/2012 a julho/2014). Favor reproduzir estes questionamentos 
juntamente com a resposta. Muito obrigado pela atenção.” (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados Srs. Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber: as 
quantidades de servidores efetivos AADM (Analista Legislativo - Especialidade 
Administração) e as quantidades de servidores comissionados lotados na 
Diretoria Geral (DGER) e também as somas das quantidades desses dois grupos 
de servidores e sempre adotando como referência as datas de 30/06/2010, 
31/10/2011, 30/11/2011, 31/07/2012, 31/07/2013, 31/07/2014. Favor 
reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta. Muito obrigado 
pela atenção.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber se quando um senador é afastado do cargo, por qualquer 
motivo, ele continua recebendo o salário integral. E se continua, qual o 
número da legislação que o ampara nesse direito?” 

ATENDIDO 

“Boa tarde, meu nome é XXX e sou acadêmica de Direito. Estou elaborando 
meu Trabalho de Conclusão de Curso e preciso de algumas informações à 
respeito do processo de impeachment do ex-Presidente Fernando Collor. Seria 
possível eu conseguir, de alguma forma, apenas o relatório final do processo? 
Grata.” (sic) 

ATENDIDO 

“Prezado senhor Presidente do Senado Federal. Solicitamos nos informar por 
que o Sr  Senador Aercio Neves continua a receber o salario integral. E o seu 
nome no placar de votaçao do Senado. Atenciosamente” (sic) 

ATENDIDO 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de solicitar todos os 
registros de entrada no Senado Federal, com detalhamento de dia e horário de 
ingresso no prédio, de Luiz Edson Fachin, CPF XXX, OAB XXX, RG XXX; Ricardo 
Saud, RG XXX, CPF XXX; Joesley Mendonça Batista, RG XXX ou 967397 SSP-DF; 
e Wesley Mendonça Batista, RG XXX no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 
de dezembro de 2015.” (sic) 

NEGATIVA DE 
ACESSO1 

“Solicito que seja encaminhado para o meu e-mail com certa urgência cerca de 
seis fotos do ex-Senador Marco Maciel.” 

ATENDIDO 

                                                 
1 Informação de caráter pessoal. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Boa tarde, gostaria de saber qual é a legislação que cria e regula a editora 
e/ou a livraria do senado, e qual a forma de financiamento de suas atividades. 
Obrigada”. (sic)  

ATENDIDO 

“Boa noite. Gostaria de receber o texto que foi aprovado no Senado da MP 
760, que foi votada com alterações. Ela seguiu para a sansão presidencial ou 
retornou para a Câmara Federal, por ela ter sido alterada o texto? Outra 
dúvida é o prazo para que ela seja sancionada.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde venho até aqui para saber melhor sobre o concurso público do 
Senado Federal de uma forma mais especificada. Vai haver o concurso publico 
em 2017? E o que falta para o Senado Federal liberar o concurso público, se 
não em 2017, nos próximos dois anos, já que o déficit é grande de 
funcionários? Estou há tempo me preparando, mas a esperança esta só se 
enfraquecendo sobre o concurso. Lembrar ao Senadores que a roda da 
economia tem que girar não só em pensamentos mas sim em ações.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber por qual motivo o Senador afastado Aécio Neves ainda está 
recebendo salário de senador.” 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Estou tentando baixar o texto enviado para sanção da MP 
759/2016, que se transformou no PLC 12/2017 e não estou conseguindo. 
Por favor, me enviem cópia para o e-mail XXX “ (sic) 

ATENDIDO 

“Olá. Por meio desse contato venho buscar informações de como obter a 
integra dos autos do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Não há no 
site do Senado algum link que permita o download dos autos. Obrigado!” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite! Meu nome é XXX, sou graduanda do curso de Ciência 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 em atenção ao pedido número XXX gostaria de solicitar 
dados do que foi gasto pelo Senado com a Procuradoria Especial da Mulher 
nos anos de 2003 a 2006. Atenciosamente, XXX, Graduanda em Ciências 
Sociais pela XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Atualmente temos o número total de 81 Senadores (3 por Estado). Desejo 
saber o número total e os senadores por Estado, por exemplo, em 1959 e 
1964. “ (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia! Estou me preparando para o certame do curso de mestrado 
acadêmico da XXX. Em razão do exposto, com o intuito de elaborar meu 
projeto de pesquisa, solicito informações de projetos de lei, bem como PEC´s 
no âmbito dos direitos fundamentais, haja vista que este será meu objeto de 
estudo. Cordialmente, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

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

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 08C20A4A001DB0F9. 

00100.142058/2017-58



  

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Prezados, A MPV 765/2016 foi aprovada no senado Federal em 1/6/2017. 
Todavia, até a presente data, o autógrafo relativo ao Projeto de Lei de 
Conversão da MPV 765/2016 (PLV 16/2017) sequer foi enviado para a 
Presidência da República com vistas à sanção presidencial. Destaca-se que 
conforme informações da Secretaria de Governo da Presidência da 
República(http://www.secretariadegoverno.gov.br/sobre/assuntos_parlament
ares/projetos-de-lei-em-fase-de-sancao), TODAS AS proposições em fase de 
sanção já foram recebidas, com exceção do PLV 16/2017. Inclusive muitas 
delas foram aprovadas no Congresso Nacional após a MPV 765/2016. 
Dessa forma, com respaldo na Lei de Acesso à Informação, solicito 
respeitosamente que seja informado por quais motivos o PLV 16/2017 ainda 
não foi enviado à Presidência da República para sanção. O que impede o envio 
do autógrafo da referida proposição para sanção presidencial?” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde. Solicito via e-mail, no formato xls, a relação dos senadores da atual 
legislatura pois só encontrei no formato pdf. Desde já agradeço!” (sic) 

ATENDIDO 

“Informar a norma que regulamenta o uso de carro de representação dos 
Senadores.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite a todos. Existe verba ou remuneração adicional quando um senador 
participa de uma CPI? Se sim, qual o valor?” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá, gostaria de obter a relação de todas as pessoas que visitaram o Senado 
Federal do período de 1º de fevereiro deste ano até a presente data. A 
solicitação se refere aos registros de entrada nas portarias da Casa incluindo: 
- Data da visita; - Nome completo; - Justificativa da visita.” (sic) 

NEGATIVA DE 
ACESSO2 

Boa tarde, pertenço à XXX e estou em busca de dados estatísticos relativos ao 
processo legislativo no referido tema a nível federal, assim como dados 
referentes a criminalidade e politicas públicas no mesmo tema. Haveria algum 
relatório estatístico elaborado sobre o tema por estado e ano, que eu possa 
pesquisar?  Desde já obrigado.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde! Chamo-me XXX! Trabalho em uma repartição pública em que visa 
a criação de projetos de leis, como também buscamos ideias que deram certo 
e, procuramos copiar projetos que são de relevante interesse social. Nesse 
sentido, recentemente fiz uma pesquisa e verifiquei que foi lançado um 
projeto de lei de autoria do Senador Romário sobre  O ENSINO DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NAS ESCOLAS, no entanto não consegui achar o 
conteúdo para verificar de que forma a Constituição será implantada nas 
escolas. Existe a possibilidade de ter acesso a esse projeto???? De que forma 
os estudantes poderiam ter acesso a constituição nas escolas? Quem 
disponibilizaria os exemplares em quantidade para atender as demandas 
dentro da escola? DE quem é a competência para arcar com esse gasto? desde 
já grata pela atenção e colaboração! Att. XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, gostaria de saber em qual fase está a tramitação do Oficio  do 
CONSEFAZ nº 11/15, que trata do aumento da alíquota do ITCMD, pois não 
consigo localizá-lo no site do Senado. Demais disso, seria possível ter acesso a 
este documento? Caso contrário, como faço para acompanhar a tramitação 
desta solicitação? Desde já, muito obrigada.” (sic) 

ATENDIDO 

                                                 
2 Informação de caráter pessoal. 
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“Bom dia. Gostaria de saber a lista de presença de Senadores no Plenário, na 
votação referente ao PLC 24/2016, ocorrida no dia 1 de novembro de 2016. 
Atenciosamente, XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, gostaria de saber como está a tramitação do Ofício Consefaz n° 
11/15, que prevê a alteração da alíquota máxima do ITCMD de 8% para 20%. 
Não consigo encontrar nada no site do Senado Federal. Em qual link consigo 
acompanhar a tramitação do Projeto de Resolução?” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito os dados biográficos do ex senador falecido Darcy Ribeiro, desejo 
receber via correio.” 

ATENDIDO 

“Solicito uma cópia do PLC 38/2017, que altera a consolidação das leis do 
trabalho (CLT), pois, não possuo acesso à internet e gostaria de ter acesso a 
matéria.” 

ATENDIDO 

“Olá, gostaria de saber se é possível obter por escrito o discurso dos Senadores 
no Plenário. Acabei de assistir um discurso do senador Cristovam Buarque pelo 
Youtube e gostaria de saber se posso obter o texto utilizado. Obrigado. XXX 
(sic) 

ATENDIDO 

“Ref : XXX – 21 junho 2017 
Assunto: Processo nº00100.201911/2016-08,  apensado ao Processo 
00200.004328/2017-03 1-) Considerando haver passado 90 (noventa) dias da 
posse do Dr. ALEXANDRE DE MORAES, no cargo de Ministro do STF,  sem que 
os chefes dos Poderes  Executivo, Legislativo e Judiciário tenham respondido às 
petições de direito e impugnações interpostas; 2-) E que assim prosseguiram  
na despesa pública não autorizada por lei específica,  inerente ao provimento 
de cargo público feito sem amparo constitucional integral e legítimo;  3-) 
Considerando ainda que o TCU- Tribunal de Contas da União eximiu-se da 
competência e responsabilidade de apuração da irregularidade do provimento 
de cargo público, quando feito pelo STF – Supremo Tribunal Federal; 4 - ) 
Requeiro  respeitosamente  nos termos  da Lei 4717/65, art. 1º, §s 4º e 5º , c/c 
art. 5°, inciso XXXIII e XXIV, (a-b)  e art. 37 da Constituição Federal  c/c 
Resolução 1992154 de 3.3.92 da Comissão de Direitos Humanos da ONU e 
Resolução A/RES/48/134 da Assembleia Geral da ONU,   a expedição de 
certidão e demais informações acerca do destino dado as impugnações 
interpostas, bem como acerca da legalidade fiscal e constitucional de tal 
provimento e sua efetiva vinculação e autorização ex-vi da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias c/c art. 37, caput e inciso I e II c/c art.169, § 1º, inc. I e II da CF 
c/c arts. 8 / 10 da Lei Federal  8112/90.  5-) E ainda , respeitosamente, que de 
tal certidão e demais documentos informativos conste a resposta acerca da 
usurpação da soberania constitucional do povo brasileiro que na qualidade de 
titular de todo poder (executivo, legislativo e judiciário) se viu novamente 
preterido no direito-obrigação de eleger seus representantes ex-vi ao art. 1º, 
inc.I, § único c/c art. 2º c/c art. 14 CF.” (sic) 

ATENDIDO 
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“Prezados, bom dia. Me chamo XXX e sou aluna de pós-graduação em História, 
Sociedade e Cidadania do XXX. Estou desenvolvendo uma pesquisa acadêmica 
intitulada de: Racismo, sexismo e desigualdade social no século XXI: a 
participação de mulheres negras em cargos de poder no setor público do 
Distrito Federal - Caso Senado Federal Diante dessa premissa, gostaria de 
coletar junto ao Senado algumas informações como: 1) Quantas pessoas, até 
hoje, tomaram posse no Senado através da política de cotas? 2) Desse total, é 
possível saber quantas são mulheres? Desde já, agradeço a atenção e aguardo 
o retorno. Atenciosamente, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Senhor Senador da República Ronaldo Caiado. 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 penal, processo penal, Codigo penal miltar e 
anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional. Desde já 
agradeço a atenção.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite. Estou fazendo uma pesquisa sobre a tramitação do PLS n° 292, de 
2013. Me deparei com um problema ao acessar o link do projeto 
(http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/113728): 
alguns documentos em PDF não estão abrindo. No caso, são esses, pela ordem 
cronológica: o quarto documento (02/04/2014), que é um parecer;  o quinto 
(04/04/2014), que é um avulso de parecer; o oitavo (17/12/2014), que é um 
avulso de parecer; e o nono (17/12/2014), que é um avulso de emendas. 
Haveria como me enviarem esses documentos assim que possível? Vou utilizá-
los para escrever um artigo científico. Obrigado desde já.” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito, via email, o texto da justificativa da Emenda nº 32.983 de 05/09/1987 
( Anteprojetos, Projetos e Emendas da Assembléia Nacional Constituinte de 
1988 `APEM´) de autoria: PMDB RJ Artur da Távola. REF: A0A020100006 
ADITIVA. ARTIGO: 006 AFO: 39.” 

ATENDIDO 

“Prezados, Solicito informação acerca das folhas de ponto dos profissionais da 
área médica do Senado Federal entre os anos de 2006 e 2011, a fim de saber 
se os horários de entrada e de saída destes profissionais efetivamente são 
refletidos nas folhas de ponto ou se eram feitas anotações apenas para 
demonstração de cumprimento da carga horária. No aguardo, XXX” (sic) 

NEGATIVA DE 
ACESSO3 

“Boa tarde. Sou servidor da XXX. Estamos realizando auditoria referente à 
cessão de servidores para a Câmara. Gostaria de saber se o Senado possui 
legislação própria que regule a matéria, ou se existe alguma norma que defina 
o tempo máximo que um servidor de outro órgão possa ficar à disposição do 
Senado Federal como cedido. Obrigado.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de receber a lista de todos os projetos que foram aprovados em 
Plenário nos últimos 30 dias, além dos projetos que estão em tramitação na 
Casa.” 

ATENDIDO 

                                                 
3 Informação de caráter pessoal. 
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“Sobre o programa de Assistência à mãe nutriz, perguntas: 1-Que normativos e 
documentos foram utilizados para implementação do programa? Estão 
disponíveis em algum site? Como posso ter acesso? 2-Qual o quantitativo de 
servidoras que usufruem do programa? Há esta informação em algum site? Se 
há, como posso ter acesso? 3-Há redução salarial para usufruto do horário 
especial para nutriz do programa? Em que site há informação de que a 
servidora usufrui do benefício?” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite prezados, Estou trabalhando em uma pesquisa acadêmica que 
envolve o poder legislativo. Gostaria que, se possível, os senhores me 
enviassem os seguintes arquivos de maneira separada: 1º- todos os projetos 
de Lei que o SENADO, como Casa iniciadora, enviou para a Câmara dos 
Deputados, como Casa revisora, e voltaram para o SENADO com EMENDA e 
foram sancionados pela Presidente na 54ª Legislatura (2011-2014). 2º-  todos 
os projetos de Lei que o SENADO, como Casa iniciadora, enviou para a Câmara 
dos Deputados, como Casa revisora, e voltaram para o SENADO sem emenda e 
foram sancionados pela Presidente na 54ª Legislatura (2011-2014).  Desde já 
agradeço pela atenção dos senhores.” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia Sr(a) servidores do Senado Federal. Meu questionamento: quais os 
requisitos pra os parlamentares se aposentarem? Com quantos anos de 
recolhimento de previdência se aposentam os parlamentares? Recebem 
salário integral? A Previdência social é que paga esses parlamentares 
aposentados?” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito, relativamente às folhas de pagamento dos meses de janeiro/2017, 
fevereiro/2017, março/2017, abril/2017, maio/2017 e junho/2017, as 
seguintes informações: 1) Número de servidores efetivos em atividade que 
descontaram contribuições para o Sindilegis 2) Número de servidores efetivos 
em atividade que NÃO descontaram contribuições para o Sindilegis 3) Número 
de servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão que 
descontaram contribuições para o Sindilegis 4) Número de servidores 
ocupantes exclusivamente de cargos em comissão que NÃO descontaram 
contribuições para o Sindilegis 5) Número de servidores aposentados que 
descontaram contribuições para o Sindilegis 6) Número de servidores 
aposentados que NÃO descontaram contribuições para o Sindilegis 7) Número 
de pensionistas que descontaram contribuições para o Sindilegis 8) Número de 
pensionistas que NÃO descontaram contribuições para o Sindilegis”. (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde. Gostaria de saber quando vai ser aberto concurso para técnico de 
enfermagem, para trabalhar no Senado? Se tem previsão, e para quando? 

ATENDIDO 

“Bom dia!!! Gostaria de receber em formato PDF o texto da REFORMA 
TRABALHISTA. muito obrigado.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, gostaria de saber se a editora do Senado presta serviços de edição 
de publicação de obras de terceiros, ou se somente publica obras produzidas 
pelo próprio Senado, seus senadores e funcionários. Caso publique também de 
terceiros, como me parece ser o caso, é celebrado um contrato e cobrado do 
autor um preço pelos serviços gráficos e editoriais? Como é feito o 
faturamento, nesse caso? O Senado emite nota fiscal para o contratante?” (sic) 

ATENDIDO 
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“Boa tarde, gostaria de saber:  1º) Como e onde nos cidadãos (transparência) 
podemos acompanhar a jornada de trabalho dos senadores. 2º) Quantas horas 
de trabalho mensal tem que fazer um senador. 3º) Exemplo, eu sou um 
senador viajo pelas cidades do Brasil não a Viagens oficiais (a serviço do povo) 
e sim a serviço do meu partido. Eu posso cobrar as despesas locomoção, 
hospedagem, alimentação, combustíveis nas cotas do Senado? No aguardo das 
respostas” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia Poderiam me informar, por favor, quando sairá o concurso para 
Técnico Legislativo, pois estou pesquisando, mas estou encontrando 
informações diferentes. Se vocês não puderem me auxiliar com essa 
informação, por favor, me enviem o contato de quem possa me auxiliar. 
Aguardo, obrigada.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite. Solicito informar quantas demandas foram recebidas pela 
ouvidoria do Senado em 2016, bem como os quantitativos por forma de 
recebimento (ex.: internet, e-mail, carta, telefone, etc.)”. (sic) 

ATENDIDO 

“Tem como o senado enviar cópias da previdência e da reforma trabalhista 
nesse e-mail XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito cópia do relatório que foi lido pelo senador Paulo Paim, na reunião da 
CCJ do dia 28/6, com o tema da Reforma Trabalhista para fins de pesquisa 
documental”. 

ATENDIDO 

“Planilha contendo o resultado de todas as consultas públicas veiculadas 
mediante portal e-Cidadania em 2016.” 

ATENDIDO 

“Senador benedito de lira e assessores, gostaria de receber, se possível, uma 
cópia dos documentos que tratam da reforma trabalhista e reforma da 
previdência para que eu possa ficar sabedor do que trata os documentos e, 
assim, ficar um pouco mais informado sobre o assunto que com certeza é de 
suma importância para todo povo trabalhador, muito obrigado.” (sic) 

ATENDIDO 

“Preciso por gentileza da lista de senadores que votaram e qual foi seu voto 
em relação ao texto da reforma trabalhista” (sic) 

ATENDIDO 

“gostaria de receber uma cópia da proposta da reforma trabalhista, obrigado.” 
(sic) 

ATENDIDO 

“Solicito o recebimento de cópia impressa do PLC 38/2017, que trata sobre a 
Reforma Trabalhista.” 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Gostaria de saber por que na planilha csv sobre a verba dos 
Senadores, não tem a parte “outros gastos”? Desde já agradeço.” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia,  Para fins de pesquisa gostaria de ter acesso a MENSAGEM (SF) nº 
322, de 1995. O site não disponibiliza” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito a exposição de motivos e todos os documentos que foram anexados, 
ao PLC 60/1982, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem, que gerou a Lei 7.498/1986.” 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber se os senadores recebem jeton por cada sessão 
extraordinária e, se recebem, qual o valor.” 

ATENDIDO 

“Tem como o senado enviar cópias da previdência e da reforma trabalhista 
nesse e-mail XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá, meu nome é XXX. Gostaria de receber uma cópia do Projeto de Lei da 
reforma trabalhista que está sendo votada no Senado, para eu saber mais. 
Muito obrigado pela  atenção. Moro em XXX.” (sic) 

ATENDIDO 
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