


  

 

 

3. Frequência de assuntos 

ASSUNTO PEDIDOS % 

ATIVIDADE LEGISLATIVA 62 60,3% 

CONCURSO PÚBLICO 12 11,7% 

SENADOR 9 8,7% 

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 6 5,8% 

VOTO E PRESENÇA 4 3,9% 

REMUNERAÇÃO 4 3,9% 

CONTRATOS E LICITAÇÕES 2 1,9% 

BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES 2 1,9% 

CEAPS E NOTA FISCAL 2 1,9% 

TOTAL 103 100,0% 
 

4. Local da informação recuperada 

 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
5.1. Uma negativa parcial de acesso a pedido que requereu, entre outras informações, 
rol de dados considerados informação pessoal. Não houve recurso em relação à 
negativa.  

PORTAL
43

42%
DEMAIS 
FONTES

59
57%

INEXISTENTE
1

1%

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 JULHO/2017 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Prezados, Solicito as seguintes informações:  
- Presença dos parlamentares nas Comissões  
- Entrada e saída de pessoas da Casa (não apenas os parlamentares, mas todas 
as pessoas que entram e saem do Senado diariamente) 
- Quais são os dados coletados, até mesmo os que não estão disponíveis no 
portal desta Casa ou na API".  

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO1 

"Cópia integral dos autos referentes ao Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 41, 
de 2010".  

ATENDIDO 

"Olá. Preciso da íntegra (PDF ou qualquer outro formato) dos seguintes 
pedidos de impeachment contra ministros do STF: 
- Petição 04/2017 contra o Ministro Dias Toffoli.  
- Petição 15/2016 contra o Ministro Dias Toffoli. 
- Petição 10/2016 contra o Ministro Joaquim Barbosa. 
- Petição 09/2016 contra o Ministro Ricardo Lewandowski. 
- Petição 02/2016 contra o Ministro Luiz Fux. 
- Petição 10/2015 contra o Ministro Lewandowski, a corregedora do Conselho 
Nacional de Justiça Nancy Andrighi e contra o Procurador Geral da República 
Rodrigo Janot. 
- Petição 01/2008 contra o Ministro Gilmar Mendes. 
- Petição 14/2005 contra o Ministro Nelson Jobim. 
- Petição 13/2005 contra o Ministro Gilmar Mendes. 
- Petição 12/2003 contra o Ministro Nelson Jobim. 
- Petição 14/2001 contra o Ministro Marco Aurélio. 
- Diversos 46/1995 contra o Ministro Ilmar Galvão. 
- Denúncia 2/1960 contra Ministros do STF. 
- Denúncia 1/1960 contra Ministros do STF".   

ATENDIDO 

"Gostaria de obter os seguintes dados: (i) número de sugestões apresentadas 
pela população no sistema e-cidadania; (ii) número de sugestões que foram 
encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do 
Senado (CDH) em virtude da obtenção dos votos necessários; (iii) número de 
sugestões enviadas à CDH que foram aprovadas e apresentadas como projeto 
de lei; (iv) número de sugestões enviadas à CDH que foram arquivadas; (v) 
número de sugestões enviadas à CDH que ainda não foram analisadas na 
Comissão; e (vi) número de sugestões enviadas à CDH que foram aprovadas 
pelo Legislativo e introduzidas ao ordenamento como leis".  

ATENDIDO 

"Por favor, gostaria de ter acesso à justificativa à Emenda Constitucional nº 50, 
de 14/02/2006. Att., XXX "  

ATENDIDO 

"Solicito o relatório final da aprovação da MPV 759/2016, que dispõe sobre a 
regularização fundiária rural e urbana." 

ATENDIDO 

                                                 
1 Negativa quanto ao segundo item, que demanda informação de caráter pessoal. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Existe no órgão algum programa de serviço voluntário com base na Lei 
9.608/98? Se não, quais são as razões ou impedimentos que levam à 
inexistência de voluntários no órgão? Se sim, quantos voluntários trabalham 
atualmente no órgão? Foi editado algum ato normativo para regulamentar o 
serviço voluntário no órgão? Existe alguma avaliação dos resultados da 
implantação do voluntariado no órgão?"  

ATENDIDO 

"Início da conversa no bate-papo 2,9 M pessoas curtiram isso Organização 
governamental Dom 20:49 Olá, gostaria de saber como faço para ter acesso a 
todas as sabatinas de embaixadores já realizadas pelo Senado; há algum link 
na página do Senado que se destina ao que procuro? Por favor, sugerir-me. 
Aguardo respostas, XXX."  

ATENDIDO 

"Gostaria de receber todos os discursos da Senadora Gleisi Hoffmann, 
realizados em plenário, no período legislativo do 1º semestre de 2017 até o dia 
3/7." 

ATENDIDO 

"Bom dia! Sou XXX da XXX e necessito do e-mail de todos os senadores da 
atual legislatura para envio de comunicado. Aguardo retorno. Obrigada, XXX." 

ATENDIDO 

"Prezados(as), bom dia! Venho solicitar informações acerca de uma solicitação 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte ao MEC a fim de que sejam 
reabertas as inscrições para o ENEM 2017. Gostaria de saber se houve e qual o 
pronunciamento do MEC quanto ao assunto? Atenciosamente, XXX."  

ATENDIDO 

"Caros, estou muito feliz por vossa ajuda a agilidade. Estou fazendo trabalho 
para o curso de XXX da XXX e, em complemento pedido XXX gostaria, dentro 
do possível ampliar o pedido. Ao invés de utilizar apenas as enquetes de 2016, 
vocês poderiam me enviar todas as enquetes desde 1/1/2014 até a data atual? 
Basicamente, o nome da matéria, a quantidade de opiniões contrárias, a 
quantidade de opiniões favoráveis e o total de opiniões?  Ademais, existe 
algum webservice para fazer essas consultas? Grato pela ajuda e parabéns pela 
eficiência".  

ATENDIDO 

"Bom dia! Solicito a lista de composição dos senadores nas comissões 
permanentes por sexo e partido. Inclusive a presidência".  

ATENDIDO 

"Gostaria de solicitar a cópia do texto do PLC 57/2017, que dispõe sobre os 
recursos destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e de 
Requisições de Pequeno Valor (RPV) federais." 

ATENDIDO 

"Boa tarde, Gostaria de saber se é possível me enviar a exposição de motivos 
da Lei Federal 12.007/2009. Procurei ela no site do Senado e Câmara e não 
estou encontrando."  

ATENDIDO 

"Olá, sou XXX e estou fazendo um trabalho de pesquisa sociológica sobre o 
portal e-cidadania, particularmente trabalharei com a parte da ´consulta 
pública´ e gostaria de saber se vocês tem como divulgar alguns dados que não 
estão disponíveis no portal, como quem são as pessoas que mais acessam o 
site, mulheres ou homens, de qual classe social e a média de idade. 
Acrescentaria muito esses dados no meu trabalho. Agradeço desde já."  

ATENDIDO 

"Dos 81 senadores da República Brasileira, quantos são do sexo feminino?"  ATENDIDO 

"Olá, Boa tarde. Sou XXX no XXX e estamos fazendo uma reportagem sobre a 
produtividade no Congresso nos últimos anos. Gostaria de um levantamento 
quantitativo sobre as matérias (projeto de lei, PECs, MPs etc) que foram 
aprovadas em plenário nos anos de 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2016 
e 2017 até junho".  

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Solicito uma listagem de todas as emendas parlamentares apresentadas 
desde 1995 discriminadas por: 
a) ano de apresentação 
b) mês de apresentação 
c) número da emenda 
d) autor da emenda 
e) partido do autor da emenda 
f) dotação inicial 
g) valor empenhado 
h) valor pago 
i) localidade e UF indicada na emenda 
j) subfunção da emenda 
k) ação ajustada da emenda".  

ATENDIDO 

"solicito uma planilha de despesas de 07/07/2016 a 07/07/2017 dos seguintes 
senadores: Gleise Hoffmann, Lindbergh Farias,Fernando Collor de Melo, Aécio 
Neves, Renan Calheiros, Romero Juca, Katia Abreu, Marta Suplicy, Simone 
Tebet".  

ATENDIDO 

"Caros Congressistas, boa tarde! Solicito, por meio desta, cópia do relatório 
final contendo as razões de arquivamento, pelo Conselho de ética desta Casa, 
da representação em face das condutas praticadas pelo Agente Público, o 
Senador Aécio Neves. 
O objeto deste pedido é o processo instaurado contra o senador Aécio Neves 
(PSDB-MG) para investigar os R$ 2 milhões que o senador teria pedido à JBS.  
O presidente do Conselho, senador João Alberto (PMDB-MA), já havia 
arquivado monocraticamente a representação no mês passado. No entanto, 
ela foi a voto hoje (05/07/2017) e a maioria seguiu o presidente, determinando 
o encerramento do caso. 
Como o processo poderia resultar na cassação do mandato do Congressista  
investigado criminalmente, as motivações em torno do arquivamento são de 
interesse público e atendem aos anseios democráticos de transparência, 
moralidade, impessoalidade e legalidade. 
Outrossim, solicito também a nominalização dos votos a favor e contra o 
arquivamento do dito procedimento. 
Por fim, solicito que a resposta seja encaminhada dentro do prazo previsto na 
Legislação Federal Pertinente. Att, XXX cidadão brasileiro"  

ATENDIDO 

"Sou XXX na área de XXX e meu tema de pesquisa é a Previdência Social. O 
Senador faz parte da Comissão "CPI da Previdência", gostaria de saber como 
faço para ter acesso ao material da Comissão. Existe a possibilidade de ter 
acesso a este material? Se tiver me indique a forma. Meu e-mail é: XXX . Desde 
já agradeço."  

ATENDIDO 

"Gostaria de saber quais são os "encargos especiais", citados na "execução 
orçamentária", e gostaria de saber também o quanto foi pago da dívida pública 
este ano."  

ATENDIDO 

"Prezados,Conforme visto no quadro de cargos efetivos do Senado Federal, 
percebe-se um déficit de funcionários. Gostaria de saber da alta administração 
se tem previsão para realização de concurso público para Analista Legislativo- 
enfermagem. Obrigada! Att. XXX." 

ATENDIDO 

"Eu gostaria de ver na íntegra o PLC 315/2009."  ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

 "Prezados Ao pesquisar no Portal do Senado Federal na página referente à 
Gestão de Pessoas verifiquei a existência de 34 cargos vagos de Consultor 
Legislativo - Especialidade Assessoramento Legislativa. Assim sendo solicito 
informações referente aos quantitativos de cargos vagos de cada subárea 
desta especialidade.Atenciosamente."  

ATENDIDO 

 "Gostaria de ter acesso a dados sobre audiências públicas realizadas por 
comissões permanentes, no período de 2013 a 2016: data, pauta, autor/a do 
requerimento, participantes."  

ATENDIDO 

"Solicito cópia de tramitação da PEC 25/2012 que confere aos estrangeiros 
com residência permanente no país o direito a votar". 

ATENDIDO 

 "Onde estão os anais de 2013 em diante?" ATENDIDO 

"Bom dia! Existe alguma previsão de curto prazo para anúncio de concurso 
público para qualquer área no Senado Federal? Muito obrigado, XXX"  

ATENDIDO 

"Favor informar os valores das verbas destinadas aos senadores bem como os 
instrumentos legais que as regulamentam (leis, decretos, resoluções e outros) 
e autorizam, quais sejam: 
1. Auxílio moradia; 
2. Cota para atividade parlamentar; 
3. Verba para contratação de pessoal; 
4. Outras que houverem tais como ajudas de custos. 
Solicito ainda que me informe qual é a quantidade de máxima de funcionários 
que cada gabinete é autorizado a contratar, bem como para escritório de 
representação do senador, informe também os instrumentos legais que 
autorizam tais dotações de pessoal." 

ATENDIDO 

"Desejo receber cópia do Projeto de Lei sobre Idosos acima de 80 anos. Que 
tenham processos na Justiça em andamento. Afim de encaminhar ao meu 
advogado.Agradeço. "  

ATENDIDO 

"Qual o consumo diário de café no Senado? Quando foi feita a última compra? 
Quanto custou? Entre os senadores, qual consome mais? E o consumo de chá? 
Quando foi feita a última compra? Qual senador consome mais?"  

ATENDIDO 

"Solicito relação de senadores que renunciam a remuneração de senador".  ATENDIDO 

"Gostaria de saber o endereço do imóvel alugado pelo senador Randolfe 
Rodrigues,  para apoio a atividade parlamentar em Macapá - AP, e se possível 
uma copia da nota fiscal ou recibo do pagamento do aluguel e das faturas de 
internet e energia elétrica do imóvel ref. ao mês  06/2017. Na oportunidade 
também gostaria de saber a finalidade de uso dos imoveis de apoio ao 
parlamentar.   06/2017.  Ver outro tipo de despesa 
Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar do Senador (CEAPS) Detalhes 
dos valores usados da CEAPS CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Valor 
02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S/A - 06/06/2017 R$ 826,29 
07.656.757/0001-87 Você Telecom - 10/06/2017 R$ 244,33 01.549.402/0001-
02 capital imoveis ltda - 13/06/2017 R$ 3.695,00 05.965.546/0001-09 
companhia de eletricidade do amapá - CEA-20/06/2017 R$ 794,74 Total    R$ 
5.560,36".  

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Ref.: protocolo 0010056/17/PA Os funcionários lotados nos escritórios de 
apoio dos senadores são pagos pelo Senado? Caso positivo, fvr informar se 
existe limite de verba e quantidade de funcionários. Ainda, caso positivo quais 
os instrumentos legais que regulamentam e autorizam esse benefício ao 
senador. Fvr informar ainda de onde vem e qual o valor dos recursos para o 
custeio do Senado Federal e se possível, do Congresso Nacional".  

ATENDIDO 

"Gostaria do projeto de lei atualizado sobre o Estatuto da Família."  ATENDIDO 

"Boa tarde, desejo saber quais os projetos de lei que tramitam nesta casa 
sobre assédio moral. Agradeço desde já a atenção".  

ATENDIDO 

"Quantos senadores e ex-senadores recebem aposentadoria do Senado? 
Quem são, quanto ganham e qual o período que exerceram o mandato? Qual 
o gasto mensal do Senado com as aposentadorias e pensões por mês, 
incluindo parlamentares e servidores? Por favor, diferenciar os valores. Quais 
as regras para a aposentadoria? Muito grato".  

ATENDIDO 

"Caros, Meu nome é XXX. Estou coletando dados para a minha tese sobre 
comportamento legislativo e preciso ter acesso a dados do Senado Federal. 
Tentei fazer a pesquisa online, mas há um limite de dados que podem ser 
baixados por vez. Para garantir que os dados sejam gerados a partir dos 
mesmos parâmetros de pesquisa, gostaria de solicitá-los a vocês.  
Preciso de uma listagem dos projetos de lei, projetos de lei complementar, 
projetos de emenda à constituição e projetos de decreto legislativo 
apresentados por quaisquer senadores no Senado Federal entre o período de 
10/10/1999 (VIII Legislatura) e 05/07/2017 (momento atual da XIII legislatura).  
Meu telefone para contato, caso precisem, é: XXX. Obrigada, XXX" 

ATENDIDO 

"Boa noite, Como cidadã brasileira, gostaria de exercer meu direito 
constitucional de acesso à informação (conforme previsto no inciso XXXIII do 
art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 
Federal) e assistir ao registro em vídeo da TV Senado da sessão de hoje, 
11/07/2017, em que foi votada a Reforma Trabalhista, incluindo o momento 
em que algumas Senadoras se manifestaram ocupando a mesa da presidência 
do Senado. Todos os vídeos que encontrei estão fora do ar, incluindo o canal 
da TV Senado no youtube, ou em sites de notícia diversos. Considerando a 
importância política e histórica desta sessão, gostaria de entender por qual 
razão o vídeo encontra-se indisponível, bem como exigir que ele volte a ficar 
disponível a todos os cidadãos brasileiros, de modo a fazer-se cumprir o que 
está garantido na Constituição. 
Grata, XXX" 

ATENDIDO 

"Enviar a lista dos Senadores que votaram prós e contra a Reforma Trabalhista 
em 11/07/2017".  

ATENDIDO 

"Boa tarde, Estou procurando informações sobre a Emenda nº 210, proposta 
pelo Senador Aloysio Nunes, ao  Projeto de Lei nº 236/2012, que reforma o CP.  
E outros procedimentos do processo legislativo que versem sobre a atividade 
parlamentar do atual artigo 215 CP."  

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Boa noite, Como cidadã brasileira, gostaria de exercer meu direito 
constitucional de acesso à informação (conforme previsto no inciso XXXIII do 
art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 
Federal) e assistir ao registro em vídeo da TV Senado da sessão de hoje, 
11/07/2017, em que foi votada a Reforma Trabalhista, incluindo o momento 
em que algumas Senadoras se manifestaram ocupando a mesa da presidência 
do Senado. Todos os vídeos que encontrei estão fora do ar, incluindo o canal 
da TV Senado no youtube, ou em sites de notícia diversos. Considerando a 
importância política e histórica desta sessão, gostaria de entender por qual 
razão o vídeo encontra-se indisponível, bem como exigir que ele volte a ficar 
disponível a todos os cidadãos brasileiros, de modo a fazer-se cumprir o que 
está garantido na Constituição. Grata, XXX" 

ATENDIDO 

"Boa noite, Como cidadã brasileira, gostaria de exercer meu direito 
constitucional de acesso à informação (conforme previsto no inciso XXXIII do 
art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 
Federal) e assistir ao registro em vídeo da TV Senado da sessão de hoje, 
11/07/2017, em que foi votada a Reforma Trabalhista, incluindo o momento 
em que algumas Senadoras se manifestaram ocupando a mesa da presidência 
do Senado. Todos os vídeos que encontrei estão fora do ar, incluindo o canal 
da TV Senado no youtube, ou em sites de notícia diversos. Considerando a 
importância política e histórica desta sessão, gostaria de entender por qual 
razão o vídeo encontra-se indisponível, bem como exigir que ele volte a ficar 
disponível a todos os cidadãos brasileiros, de modo a fazer-se cumprir o que 
está garantido na Constituição. Grata, XXX" 

ATENDIDO 

"Boa noite, Como cidadã brasileira, gostaria de exercer meu direito 
constitucional de acesso à informação (conforme previsto no inciso XXXIII do 
art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 
Federal) e assistir ao registro em vídeo da TV Senado da sessão de hoje, 
11/07/2017, em que foi votada a Reforma Trabalhista, incluindo o momento 
em que algumas Senadoras se manifestaram ocupando a mesa da presidência 
do Senado. Todos os vídeos que encontrei estão fora do ar, incluindo o canal 
da TV Senado no youtube, ou em sites de notícia diversos. Considerando a 
importância política e histórica desta sessão, gostaria de entender por qual 
razão o vídeo encontra-se indisponível, bem como exigir que ele volte a ficar 
disponível a todos os cidadãos brasileiros, de modo a fazer-se cumprir o que 
está garantido na Constituição. Grata, XXX" 

ATENDIDO 

"Boa tarde. Procuro este canal da Ouvidoria para encaminhar pedido pela Lei 
de Acesso à Informação porque o canal disponível no Senado para tanto está 
fora do ar, com link quebrado, o que impede a postagem. A Lei de Acesso à 
Informação prevê, em seu artigo 10, que o pedido de informação pode ocorrer 
"por qualquer meio legítimo". Assim, transcrevo aqui o pedido que não pôde 
ser enviado pelo canal da LAI no Senado e solicito o devido encaminhamento 
aos setores competentes: Solicito acesso e cópia do processo administrativo e 
documentos relativos à execução da obra de impermeabilização da laje 
localizada no meio das duas torres do Congresso Nacional. A obra, de 
responsabilidade do Senado Federal, começou a ser realizada entre 2013 e 
2014, segundo informações da Câmara. Solicito cópia do processo e dos 
documentos que acompanham a execução da obra. Atenciosamente" 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Olá. Gostaria de saber quais foram os senadores que votaram a favor da 
Reforma Trabalhista. Não sou petista, nem sou filiado a nenhum Partido 
político, mas, independente, sou cidadão e voto; sendo assim preciso saber 
além do Relator, para conhece-los. Obrigado!"  

ATENDIDO 

"Prezados Srs bom dia teria como disponibilizar ou informar como ficou o texto 
da reforma trabalhista na íntegra. Agradeço desde já Ats XXX"  

ATENDIDO 

"Gostaria de receber a informação de como votou cada senador referente ao 
PLC 38/2017, que trata a respeito da Reforma Trabalhista." 

ATENDIDO 

"Gostaria de receber o texto final aprovado do PLC 38 de 2017, reforma 
trabalhista." 

ATENDIDO 

"Desejo receber  a votação nominal  de todos os senadores que votaram a 
favor  do PLC 38/2017, que trata a Reforma Trabalhista. Solicito, ainda, a 
informação do estado e o partido de cada parlamentar." 

ATENDIDO 

"Boa tarde gostaria de saber oficialmente , quais foram os senadores que 
aprovaram e  votaram a favor do Projeto de Lei da Câmara 79/2016."  

ATENDIDO 

"Gostaria de saber o custo mensal  detalhado de um senador titular, como 
salário fixo e quantas vezes por ano ele recebe, o período de férias, verbas 
indenizatórias, benefícios inerentes ao cargo, e se recebem salário extra, caso 
o parlamentar trabalhem além do horário de funcionamento previsto nesta 
Casa. Também quero saber se esses  custos se estendem ao suplente. Peço 
simplicidade na resposta." 

ATENDIDO 

"SUGESTÃO nº 11 de 2017. Como ter acesso ao teor dessa sugestão e quem é 
o autor(a) da mesma?"  

ATENDIDO 

"Caros, Meu nome é XXX. Estou coletando dados para a minha tese sobre 
comportamento legislativo e preciso ter acesso a dados do Senado Federal. 
Tentei fazer a pesquisa online, mas há um limite de dados que podem ser 
baixados por vez. Para garantir que os dados sejam gerados a partir dos 
mesmos parâmetros de pesquisa, gostaria de solicitá-los a vocês. Preciso de 
uma listagem dos projetos de lei, projetos de lei complementar, projetos de 
emenda à constituição e projetos de decreto legislativo apresentados por 
quaisquer senadores no Senado Federal entre o período de 10/10/1999 (VIII 
Legislatura) e 05/07/2017 (momento atual da XIII legislatura). Nessa lista deve 
conter: Nomenclatura do projeto - Com sigla/número e ano. Ementa 
Explicação da ementa Autor e Partido" 

ATENDIDO 

"Gostaria de receber,  na integra, o texto final aprovado do SCD 5/2017, que 
dispõe sobre convênio que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar 
sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de 
isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais." 

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." 

ATENDIDO 

"Prezados senhores, bom dia! Por gentileza, gostaria que me enviassem por e-
mail o texto final, aprovado no Senado, referente à reforma trabalhista (PL 
38/2017)."  

ATENDIDO 
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"Prezados. Bom dia. Gostaria de pedir que me enviassem o texto da reforma 
trabalhista por email, ou que me indicasse o endereço correto onde conseguir 
o texto completo. Texto que foi aprovado pelos senadores. Muito obrigada  
Att" 

ATENDIDO 

"Estou acompanhando a tramitação do PLS 204/2016 e vi que houve uma 
movimentação recente, com relatório do Senador Romero Jucá sobre a 
matéria pronto para ser votado na CAE, ao qual gostaria de ter acesso. Porém, 
o arquivo não está abrindo. Vocês poderiam encaminhar esse parecer para 
mim? Obrigada."  

ATENDIDO 

"Solicito cópia impressa, do texto final do PLC 38/2017, que dispõe sobre a 
Reforma Trabalhista, para fins de conhecimento da matéria." 

ATENDIDO 

"Solicito receber uma cópia impressa da tramitação e o texto inicial do PLC 
38/2017, que trata sobre a Reforma Trabalhista." 

ATENDIDO 

"Boa tarde Gostaria de saber se há na estrutura de cargos e funções do Senado 
federal o cargo de auditor interno, ou similar (servidor responsável pelo 
Controle Interno). Caso afirmativo, gostaria de saber qual a legislação de 
gestão de pessoal que versa sobre esse cargo/função, bem como tabela de 
vencimentos. Grato XXX".  

ATENDIDO 

"Olá boa noite! Gostaria de poder receber no meu e-mail ou em casa todo o 
conteúdo sobre a nova legislação trabalhista sancionada hoje pelo presidente." 

ATENDIDO 

"Gostaria de receber, por cópia impressa, o PLC 38/2017, que trata sobre a 
reforma trabalhista, e a Votação Nominal do Plenário deste mesmo projeto." 

ATENDIDO 

"Me chamo XXX. Estou desenvolvendo um artigo científico de conclusão de 
curso, que tem como tema, o Crime de Advocacia Administrativa. Para dar 
continuidade a este trabalho, necessito dos dados estatísticos dos últimos 10 
anos dos Crimes que incorrem a prática de Advocacia Administrativa, para a 
realização da Pesquisa Quantitativa."  

ATENDIDO 

"Bom Dia. Solicito informações relativas aos posicionamentos dos Senadores 
em relação às Leis que aumentaram os subsídios, vencimentos e vantagens dos 
Agentes Públicos da União nos últimos 5 anos (Membros de Poder e Agentes 
Administrativos). As informações são as seguintes: Nome dos Relatores dos 
Projetos de Lei; Nome do Senador e como votou em relação ao projeto de Lei 
de aumento; Se tramitou por Comissão, qual foi o posicionamento da 
Comissão e dos Membros da Comissão; Número das Leis que aprovaram os 
aumentos." 

ATENDIDO 

"Boa tarde. Solicito, se possível, o envio do Projeto de Lei Complementar n. 
101, de 1997, para subsidiar pesquisa científica. Atenciosamente, XXX"  

ATENDIDO 

"Bom dia, Estou realizando um estudo sobre prevenção e combate à corrupção 
e gostaria de saber se existem projetos de lei ou propostas de emendas à 
Constituição (ou qualquer outra proposta legislativa) tramitando nesta Casa 
que sejam relacionadas ao tema. Informo que a pesquisa dá enfoque ao 
sistema privado de saúde, e por isso, caso exista algum Projeto de Lei também 
relacionado ao tema, seria de grande valia para meu estudo. Desde já 
agradeço imensamente a atenção e a colaboração. Att."  

ATENDIDO 

"Gostaria de receber os dados Biográficos dos senadores."  ATENDIDO 
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"Boa Tarde! Tenho pesquisado sobre o Projeto Lei que regulamenta a profissão 
de Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia, mas só encontro referências à 
Psicopedagogia, não encontrei nada sobre a Neuropsicopedagogia, embora as 
pesquisas indiquem que as duas profissões fazem parte do mesmo projeto de 
lei. Gostaria de ver o documento que cita a Neuropsicopedagogia. Vocês 
podem me enviar por e-mail?"  

ATENDIDO 

"Solicito a cópia impressa do PLC 27/2017, que estabelece medidas de 
combate à impunidade, à corrupção."  

ATENDIDO 

"Prezados Senhores, Cumprimentando-os cordialmente, utilizamo-nos deste 
acesso, para solicitar a seguinte informação: - Existe processo de licitação 
aberto para aquisição de fornecimento de Água Mineral envasada em 
garrafões de 20 (vinte) Litros para o Senado Federal? Qual a previsão de 
publicação do Edital?"  

ATENDIDO 

"Preciso do numero da lei das mudanças trabalhistas e o texto na integra, 
sancionada pelo presidente no dia 13/07/2017."  

ATENDIDO 

"Solicito receber a cópia impressa da lista de votação nominal do PLC 38/2017, 
que tratou sobre a Reforma Trabalhista, transformado na Norma Jurídica 
13.467/2017." 

ATENDIDO 

"Solicito cópia impressa, do texto final do PLC 38/2017, que dispõe sobre a 
Reforma Trabalhista, para fins de conhecimento da matéria." 

ATENDIDO 

"Solicito receber por e-mail a cópia do PLS 125/1996, que autoriza à prática a 
morte sem dor." 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber do Senado Federal, qual empresa privada (CNPJ) está agora 
com a função de atender a central 0800 do Senado, na modalidade de call 
center, terceirizada. Seja em processo licitatório ou pregão. Obrigado."  

ATENDIDO 

"Olá, gostaria de ter acesso ao conteúdo do PROJETO DE LEI DO SENADO nº 
173, de 1989, que trata do Novo Código Tributário Nacional, de autoria do 
então senador Fernando Henrique Cardoso. Procurei no site do SENADO, mas 
não consegui encontrar o conteúdo do projeto, apenas informações." 

ATENDIDO 

"Gostaria de solicitar cópia impressa do PLC 38/2017, que trata sobre a 
Reforma Trabalhista." 

ATENDIDO 

"Solicito as notas taquigráficas das reuniões que ocorreram em plenário, da 
PEC 29/2000, que introduz modificações na estrutura do Poder Judiciário, 
transformada na Emenda Constitucional 45/2004." 

ATENDIDO 

"Prezados, gostaria de receber a lista com o NOME e UF dos senadores que 
votaram  A FAVOR  da Reforma trabalhista. Muito obrigado!"  

ATENDIDO 

"Boa tarde, preciso dos seguintes dados: - Número das sessões plenárias 
(ordinárias, extras, especiais, todas) de 2017; - A presença, ausência justificada 
e ausência não justificada dos senadores Ataídes Oliveira, Kátia Abreu e 
Vicentinho Alves nessas sessões plenárias (todas de 2017)." 

ATENDIDO 

"Boa tarde. Poderiam me enviar por email a "Exposição dos Motivos" da Lei 
9.514/97. Obrigado. Diego"  

ATENDIDO 

"BOM DIA GOSTARIA DE INFORMAÇÕES SOBRE CONCURSO PARA O SENADO 
FEDERAL; QUAL A PREVISÃO PARA O LANÇAMENTO DO EDITAL E QUAIS OS 
CARGOS QUE SERÃO CONTEMPLADOS NO REFERIDO EDITAL. DESDE JÁ 
AGRADEÇO A ATENÇÃO". 

ATENDIDO 

"Gostaria de receber o texto do PLS 8 de 2017."  ATENDIDO 

"Quantos assessores tem cada Senador?"  ATENDIDO 
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"Caro Gestor, Com base no disposto na Lei nº 12.527/2011, Gostaria de 
informações sobre aproveitamento pelo Senado Federal de concursados 
aprovados em certames de outros órgãos federais, em especial da Câmara dos 
Deputados. As informações seria: 
1 - Desde 1990, em quais situações houve aproveitamento pelo Senado de 
candidatos aprovados em concursos de outros órgãos federais, em especial 
certames da Câmara dos Deputados, ou vice-versa? 
2 - Em relação a cada aproveitamento, qual o número do Processo 
Administrativo e atos relacionados que culminaram com a aprovação do 
aproveitamento e consequente nomeação dos concursados? 
Ademais, solicito cópia digital da integralidade dos processos administrativos 
ou, caso não seja possível, acesso aos processos físicos para a extração de 
fotocópia, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei de Transparência. 
A fim de auxiliar a pesquisa, identificamos os seguintes atos e acontecimento: 
1 - em 1994, houve aproveitamento pelo Senado que culminou no Ato da 
Comissão Diretora nº 26, de 15 de dezembro de 1994; 
2 – em 1998, a Câmara aproveitou aprovados do em concurso do Senado, 
Decisão nº 520/2002-2 Câmara; 
3 – em 2003, houve outro aproveitamento pelo Senado com base no Ato nº 
1075, de 27/09/2002. 
Grato pela atenção. XXX." 

ATENDIDO 

"Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de receber 
cópia digital do processo administrativo 00200.010003/2014-17 Muito 
obrigado pela atenção."  

ATENDIDO 

"Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de receber 
cópia digital do processo administrativo 00200.009871/2014-46 Muito 
obrigado pela atenção."  

ATENDIDO 

"Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, faz-se o seguinte 
questionamento: O Senado Federa nomeou dois candidatos para o cargo de 
Analista Legislativo – Especialidade Administração (AADM) que vieram a se 
tornar nomeações sem efeito e que não foram posteriormente repostas. 
(Portarias de nomeação 1890 e 2090 de 2014, tornadas sem efeito pelas 
portarias  2765 e 2560 de 2014) Independentemente do caráter discricionário 
de uma nomeação por parte da administração pública, pergunta-se: 
1 - Havia a necessidade de preenchimento destas duas vagas de AADM? 
2 - Havia interesse da administração pública nestas duas nomeações de 
AADM? 
Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta. 
Muito obrigado pela atenção." 

ATENDIDO 

"Prezados, boa noite. Gostaria de requisitar a exposição de motivos (ou a 
justificação) do PLS nº 555/2015, pois não encontrei com facilidade dentre os 
documentos anexados ao site. Além disso, aproveito a oportunidade para 
sugerir que fica mais evidente no site aonde ficam as exposições de motivo ou 
as justificações destes. Desde já agradeço." 

ATENDIDO 

"Bom dia. Preciso do relatório de gastos com combustível obtido através do 
endereço (http://www12.senado.leg.br/transparencia/sen/gastos-com-
combustivel) em formato evitável em Excel, pois em PDF não há como analisar 
os dados. Preciso primeiramente dos gastos de junho de 2017."  

ATENDIDO 
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"Prezados (as), boa tarde! Gostaria de saber para quando é a previsão de 
abertura de concurso para ingresso no Senado. Att., XXX."  

ATENDIDO 

"Gostaria de saber como faço pra saber quando abre as inscrições para 
concursos aí." 

ATENDIDO 

"Solicito informações sobre a previsão de realização do próximo concurso do 
Senado Federal." 

ATENDIDO 

"TRATA-SE DE PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI DE 
ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011: Solicito informação quanto ao 
número de vagas estimadas para novas nomeações para o cargo de 
taquígrafo." 

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."  

ATENDIDO 

"Boa tarde, Em decorrência da conclusão da tese de monografia do curso de 
XXX pela XXX, solicito, por gentileza, a relação de presidentes e vice-
presidentes das Comissões Permanentes do Senado Federal entre os anos de 
2013 e 2016. Agradeço e aguardo um retorno, Atenciosamente, XXX." 

ATENDIDO 

"Prezado Servidor. Sou XXX e XXX. Solicito o envio das notas taquigráficas das 
sessões ordinárias da CCJ do Senado realizadas nos dias 09 e 10 de setembro 
de 2009. Att.XXX" 

ATENDIDO 

"Solicito cópia do projeto de lei de autoria do Senador Antônio Francisco de 
Paula de Holanda Cavalcanti de Albuquerque, que dispõe sobre a construção 
de uma nova capital para o Brasil, iniciativa que não prosperou, pois o projeto 
foi arquivado." 

ATENDIDO 

"Boa tarde, Solicito informação sobre a Lei nº 3.615, de 12 de agosto de 1959. 
Solicito qual foi a fundamentação para sua criação, se existe um decreto 
regulando a sua aplicação. Qual é o objetivo dessa lei?" 

ATENDIDO 
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