
  

 

 

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

 

 

Agosto de 2017 
 
 
1. Número de pedidos 
 

 Pedidos de informação recebidos: 113 (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 60 53,0% 

SENADOR 17 15,0% 

CONCURSO PÚBLICO 8 7,1% 

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 7 6,2% 

BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES 5 4,4% 

SERVIDOR 4 3,5% 

REMUNERAÇÃO 3 2,7% 

CONTRATOS E LICITAÇÕES 2 1,8% 

VOTO E PRESENÇA 2 1,8% 

CEAPS E NOTA FISCAL 2 1,8% 

PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA 1 0,9% 

DIÁRIAS E PASSAGENS 1 0,9% 

OUTROS 1 0,9% 

TOTAL 113 100,0% 
 

4. Local da informação recuperada 

 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
5.1. Uma negativa de acesso a pedido que requereu rol de informações pessoais. Não 
houve recurso em relação à negativa. 
5.2. Uma negativa parcial de acesso a pedido que requereu, entre outras 
informações, documentos que se acham em análise, pela autoridade competente, 
quanto à natureza de grau de sigilo.  

PORTAL
46

41%

DEMAIS 
FONTES

64
56%

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

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

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E0C6D179001E915C. 

00100.160304/2017-53



  

 

 

ANEXO I – PEDIDOS DE INFORMAÇÃO TRATADOS EM AGOSTO/2017 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Solicito receber os Dados Biográficos dos Senadores da legislatura atual."  

"Prezados, bom dia. Sou responsável pelo site Ranking dos Políticos 
(www.politicos.org.br), e não consegui encontrar a informação abaixo. 
Poderiam me ajudar, por gentileza? 
1 - PLC 97/2015: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/122623 
Não existe no XML do Senado."  

ATENDIDO 

"Prezados Srs, -  Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber 
quantos cargos de Analista Legislativo – Especialidade Administração (AADM) 
estavam previstos na LOA de 2014, Anexo V, onde consta a informação geral 
de 502 cargos para “Provimento, Admissão ou Contração” no item 1.2 (Senado 
Federal). Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta. 
Muito obrigado pela atenção."  

ATENDIDO 

"Solicito cópia das emendas feitas pelos senadores, referente ao Orçamento 
Geral da União, pertinente aos anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, tanto as 
apresentadas, quanto as que foram executadas." 

ATENDIDO 

"Solicito uma cópia do discurso feito pelo Senador Lasier Martins, no dia 1/8, 
terça-feira, quando falou sobre financiamento de obras no exterior pelo 
BNDES." 

ATENDIDO 

"Solicito cópia do discurso do Senador  Lasier Martins, realizado em plenário, 
na data de hoje 1/8." 

ATENDIDO 

"Solicito receber por e-mail o discurso do Senador Lasier Martins, realizado em 
sessão plenária, no dia 1/8." 

ATENDIDO 

"Solicito cópia de tramitação do PDS 367/2015 que reduz em 10% (dez por 
cento) o subsídio dos membros do Congresso Nacional e do PDS 83/2015 que 
extingue a ajuda de custo devida aos membros do Congresso Nacional". 

ATENDIDO 

"Solicito cópia da tramitação do PLC 97/2015, que regulamenta o exercício da 
profissão de designer de interiores e PLC 57/2010, que disciplinar o rateio 
entre empregados da cobrança adicional sobre as despesas em bares, 
restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares." 

ATENDIDO 

"Solicito o parecer nominal da votação do PLC 032/2014 que reabre o prazo 
para requerimento da moratória e do parcelamento previstos no Programa de 
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino 
Superior" 

ATENDIDO 

"Preciso da informação se emenda parlamentar do senador Eduardo Suplicy 
para a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo - SP, foi feita e 
paga nos anos de 2011/2012/2013/2014" 

ATENDIDO 

"Senador Lasier Martins, gostaria que me enviasse, via e-mail, cópia do 
pronunciamento que Vossa Exelência fez no dia 01/08/2017, no Senado 
Federal, sobre os financiamentos ´bondosos´ do BNDES nos últimos anos, que, 
infelizmente, não assisti pela TV Senado. Agradecido! XXX" 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Srs, Com base na LAI, no Art. 50 da Lei 9.784/99 e no RMS 29915 AgR/DF do 
STF (transcritos abaixo) gostaria de saber qual é a motivação completa para a 
nomeação de servidores comissionados na DGER durante a validade do 
Concurso de 2012 em detrimento da nomeação de candidatos aprovados do 
cargo Analista Legislativo – Especialidade Administração (AADM), já que 
segundo o Regulamento Administrativo do SF (Arts. 378, 374, 375 e 376), 
muitas das atribuições dos servidores efetivos AADM são exercidas por 
comissionados, nomeados com vínculo precário. Lei 9.784/99 - Art. 50. Os atos 
administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando: 
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; RMS 29915 AgR / DF 
AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 1. É posição 
pacífica desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em 
concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou terceirização, 
de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz nascer para os 
concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 37, inciso IV, da 
Constituição Federal.  
2. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente 
somente surge quando, além de constatada a contratação em comissão ou a 
terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a existência de 
cargo efetivo vago.  
Os atos administrativos que nomearam os comissionados lotados na DGER, 
apesar de serem discricionários, devem ser obrigatoriamente motivados 
porque negam, limitam e afetam direitos e interesses dos candidatos 
aprovados AADM de serem nomeados (conforme legislação apresentada) e 
que durante a validade do concurso sempre houve cargos disponíveis, 
orçamento aprovado para a nomeação de efetivos e que surgiram cargos 
vagos de AADM durante a validade que não foram preenchidos. 
Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta. 
Obrigado."  

ATENDIDO 

"Solicito informação do número total dos funcionários públicos do Senado 
Federal." 

ATENDIDO 

"Solicito receber por e-mail o valor total da verba de gabinete que cada 
senador tem disponível." 

ATENDIDO 

"Caros, Gostaria de obter uma lista com os carros oficiais do Senado, com 
modelo e placa, dos 81 parlamentares, além daqueles que servem à 
Presidência e são utilizados pela Segurança. Quantos são os veículos, quais 
marcas, os modelos e o ano. Além disso, gostaria de obter uma tabela com os 
gastos de combustível dos 81 senadores, por mês, entre maio e julho. 
Incluindo também os veículos utilizados pela Presidência. Gostaria de obter o 
arquivo em XLS. Quais os demais gastos com os veículos? Manutenção, 
lavagem? Há contratos vigentes ou sendo licitados? Grato" 

ATENDIDO 

"Solicito cópia integral do inquérito da CPI das Próteses." ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Solicito com base na LAI (Lei de Acesso à Informação, Lei n° 12.527/2011) a 
correta exibição do conteúdo do arquivo http://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=5385662&disposition=inline 
Referente ao recurso da decisão do Presidente do Conselho de Ética que 
determinou o arquivamento da PCE 1/2017, protocolado em 27/06/2017, 
subscrito pelos Senadores Lasier Martins, João Capiberibe, Pedro Chaves, 
Antônio Carlos Valadares e José Pimentel, membros titulares do Conselho de 
Ética, e pelos Senadores Randolfe Rodrigues, Vanessa Grazziotin, Angela 
Portela e Regina Sousa, membros suplentes do Conselho de Ética. 
Este arquivo é um dos 04 (quatro) documentos (da relação de documentos) 
que deveriam constar na página de Internet do Senado Federal sobre a PCE 
n°1/2017, cujo informação não está acessível (não corretamente disponível, 
arquivo vazio e em branco): 
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129231 
Este arquivo não foi publicado corretamente no sítio do Senado Federal, o que 
atenta contra a publicidade dos atos do legislativo, mais especificamente, do 
Senado Federal... Solicito cordialmente a correta exibição dessa publicação no 
sítio e/ou o envio desse arquivo para este meu e-mail particular" 

ATENDIDO 

"O Instituto dos Advogados Brasileiros encaminhou ofício de n. PR-1509/2015, 
destinado ao Presidente do Senado Federal, relativo ao Projeto de Lei da 
Câmara, que foi anexado à proposição em 03/02/2017, conforme tramitação. 
Indago se a solicitação para que a Parecerista Dra. Vanusa Murta Agrelli, 
integre a mesa foi acatada conforme parecer encaminhado para esta 
Casa.  Solicitando maiores informações. " 

ATENDIDO 

"Por favor, envie-me a cópia digitalizada com o parecer de aprovação expedido 
no âmbito do Senado Federal, bem como a íntegra da Mensagem nº 62 com a 
exposição de motivos da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, que dispõe 
sobre as entidades de previdência privada."  

ATENDIDO 

"Venho, através deste e-mail, solicitar materiais jurídicos que possam ser 
enviados para a minha residência. Desejo com isso acompanhar as leis, 
estatutos e projetos desenvolvidos por Vossa Excelência. Se possível, gostaria 
de receber a Constituição Federal atualizada assim como códigos e 
anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional. XXX"  

ATENDIDO 

"Sou jornalista e estou precisando saber de quando e até quando o sr. José 
Albino Gonçalves de Freitas, foi funcionário em cargo comissionado no 
gabinete do senador Renan Calheiros, PMDB/AL? Se trata de uma reportagem 
e necessitamos de dados precisos. Por favor" 

ATENDIDO 

"LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. Recorro novamente ao sistema da Ouvidoria 
porque o sistema de petição pela página do SIC continua desabilitado, fora do 
ar. PEDIDO: Solicito acesso à relação das obras de arte que compõem o acervo 
do Senado Federal, discriminadas por autor, ano, título da obra e técnica 
utilizada pelo artista. Att."  

ATENDIDO 

"Procuro discursos do senador catarinense Renato Ramos da Silva, suplente do 
senador Atilio Fontana, do Estado de Santa Catarina, por volta de 1967...não 
lembro o ano de sua legislatura."  

ATENDIDO 

"Solicito cópia de tramitação da MP 793/2017 que permite a renegociação dos 
débitos dos produtores rurais" 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Boa tarde, Realizo pesquisa sobre as análises de políticas públicas realizadas 
pelo SF, mas não encontrei na página da Comissão de Desenvolvimento 
Regional qualquer relatório relativo ao tema. Há alguma avaliação já realizada, 
cujo relatório possa receber por email? Obrigada."  

ATENDIDO 

"Boa tarde, Realizo pesquisa sobre avaliação de impacto legislativo. Encontrei 
na página da Comissão de Comissão de agricultura e reforma agrária os 
seguintes relatórios: - Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária (PNATER), - Seguro Rural Há 
algum outro relatório de avaliação de política pública realizada pela Comissão 
que possa ser disponibilizado por email? Obrigada." 

ATENDIDO 

"Boa tarde, Realizo pesquisa sobre as análises de políticas públicas realizadas 
pelo SF, mas não encontrei na página da Comissão de Direitos Humanos 
qualquer relatório relativo ao tema. Há alguma avaliação já realizada, cujo 
relatório possa receber por email? Obrigada." 

ATENDIDO 

"Boa tarde! Realizo pesquisa sobre as análises de políticas públicas realizadas 
pelo Senado Federal. Infelizmente não tenho tido acesso a todos os relatórios 
de forma pronta e disponível nas páginas das comissões. Nesse sentido, 
pergunto se a Comissão abaixo possui outros relatórios, além desse, que 
possam ser enviados por email: 
2015 Programa Ciência sem Fronteiras 
2016 Fundos de Incentivo ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico."  

ATENDIDO 

"Boa tarde, Realizo pesquisa sobre avaliação de impacto legislativo. Encontrei 
na página da Comissão de Serviço de Infraestrutura os seguintes relatórios: 
2015 - Plano Nacional de Logística de Transportes (Relatoria: Sen. Wellington 
Fagundes) 
2015 - Plano Nacional de Recursos Hídricos (Relatoria: Sen. Fernando Bezerra 
Coelho) Há algum outro relatório de avaliação de política pública realizada pela 
Comissão que possa ser disponibilizado por email? Obrigada."  

ATENDIDO 

"Boa tarde, Realizo pesquisa sobre avaliação de impacto legislativo. Encontrei 
na página da Comissão de Meio Ambiente os seguintes relatórios: 
Avaliação de Políticas Públicas sobre o Programa de Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do rio São Francisco Política Nacional de Resíduos Sólidos Há 
algum outro relatório de avaliação de política pública realizada pela Comissão 
que possa ser disponibilizado por email? Obrigada."  

ATENDIDO 

"Boa tarde, Realizo pesquisa sobre avaliação de impacto legislativo. Encontrei 
na página da Comissão de Educação os seguintes relatórios: 
o Programa Bolsa Atleta 
o Programa Mais Educação - Educação em Tempo Integral 
o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania - Cultura Viva 
Há algum outro relatório de avaliação de política pública realizada pela 
Comissão que possa ser disponibilizado por email? Obrigada."  

ATENDIDO 

"Boa tarde, Realizo pesquisa sobre avaliação de impacto legislativo. Encontrei 
na página da Comissão de Comissão de relações exteriores o seguinte 
relatório: 
Programa Indústria Nacional de Defesa 
Há algum outro relatório de avaliação de política pública realizada pela 
Comissão que possa ser disponibilizado por email? Obrigada." 

ATENDIDO 

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

"Boa tarde, Realizo pesquisa sobre avaliação de impacto legislativo. Encontrei 
na página da Comissão do Senado do Futuro os seguintes relatórios: 
o Alimentação Sustentável para todos - RFF 4/2016 
o TI e o processo legislativo do futuro - RFF 7/2016 
o O futuro das cidades: Desafios para a urbanização sustentável e eficiente - 
RFF 9/2015 
Há algum outro relatório de avaliação de política pública realizada pela 
Comissão que possa ser disponibilizado por email? Obrigada."  

ATENDIDO 

"Bom dia, quero saber se há ulguma previsão de concurso público para 
servidores do Senado. Atenciosamente XXX" 

ATENDIDO 

"Solicito receber a lista de proposições do ano de 2017, em que o Senador 
Fernando Collor foi relator." 

ATENDIDO 

"Gostaria de ter acesso a todas as emendas que o Senador Blairo Maggi 
apresentou aos projetos de lei que tratem sobre segurança pública."  

ATENDIDO 

"Olá, meu nome é Daniele, sou jornalista. Gostaria de receber dados sobre a 
votação do PLC 25-2017. Quero saber quais foram os senadores que votaram 
neste PL e como cada senador votou. Gostaria de receber uma tabela com: 
nome dos senadores e ao lado se o voto dele foi SIM ou NÃO. 
Este é o PL: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/128276. Obrigada"  

ATENDIDO 

"Solicito receber os nomes e os e-mails dos senadores que compõe a bancada 
ruralista."  

ATENDIDO 

"Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria receber os 
estudos complementares utilizados para determinar as quantidades de cargos 
previstas na coluna “Provimento, Admissão ou Contratação” no Anexo V das 
LOAs de 2014, 2015, 2016 e 2017, no item 1.2 (Senado Federal) Caso não 
sejam localizados tais estudos complementares, ou ainda como força de 
embasar a resposta, que seja explicado como foram determinados estes 
quantitativos de cargos para “Provimento, Admissão ou Contratação” no 
Anexo V das LOAs de 2014, 2015, 2016 e 2017, no item 1.2 (Senado Federal) 
Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta. 
Muito obrigado pela atenção."  

ATENDIDO 

"Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de receber 
cópia digital do processo administrativo referente à abertura do Concurso de 
2012 e determinação do seu edital. Muito obrigado pela atenção."  

ATENDIDO 

"Senhor (a) responsável, Não encontrei no sitio eletrônico do Senado qualquer 
informação sobre as licitações referentes aos concursos realizados pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV) em 2008 e 2012. Gostaria de ter acesso aos 
editais de licitação e demais documentos referentes a esses dois processos. 
Também não encontrei, talvez porque não exista ainda, informações sobre a 
licitação referente ao concurso público de 2017. At.te, XXX." 

ATENDIDO 

"Quero saber qual foi o valor total gasto pelo Senador Fernando Collor para 
pagamento de pessoal no mês 7/2017. Pois no Portal Transparência não 
aparece o valor total para consulta, apenas os valores pagos a cada 
funcionário. Quero saber se esse valor é fixo para cada senador ou se existe 
uma variação." 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Prezados, boa tarde. Meu nome é XXX e entro em contato na qualidade de 
técnico do XXX, para solicitar o envio do Orçamento Criança e Adolescente 
apurado anualmente pelos técnicos orçamentários do Senado Federal. 
No site Siga Brasil só está disponível a apuração até o ano de 2014, portanto, 
solicito por meio desta a apuração do OCA Senado para os anos de 2015 e 
2016. Ciente do seu retorno, aguardo, XXX" 

ATENDIDO 

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

ATENDIDO 

"Olá! Gostaria de saber se vocês possuem em algum lugar do site do Senado 
um compilado das votações nominais dos atuais senadores. Ou seja, alguma 
planilha ou arquivo PDF com o voto de cada senador em determinada matéria. 
Caso não exista este material disponível para download, seria possível solicitar 
estas informações? Creio que sejam dados de acesso público. Estou buscando 
estas informações sobre determinadas pautas como exercício de cidadania 
mesmo, para votar de forma mais consciente na próxima eleição. Acho que 
tem sido cada vez mais importante buscar, de fato, um candidato que 
represente o meu posicionamento na sociedade. Poderiam me orientar com 
relação a este acesso aos dados?"  

ATENDIDO 

"Prezados (as). Em julho de 2014 estive numa visita ao Senado e logo na 
entrada havia uma apresentação num totem digital com dados sobre os 
parlamentos de diversos países. Sistema de representação, número de 
deputados e senadores, etc. Posso ter acesso a este material? Podem me 
mandar por email ou dizer se está no site? Obrigado."  

ATENDIDO 

"Consultando a MPV 787/2017, que autoriza a desapropriação, em favor da 
União, do imóvel que especifica, vejo que no dia 10/8 de acordo com a 
tramitação da matéria, foi realizado comunicação à Câmara dos Deputados 
acerca da constituição da Comissão Mista e do calendário de tramitação da 
matéria por meio do Ofício nº 374-CN. Gostaria de ter acesso a esse Ofício, 
uma vez que não consegui realizar a consulta por meio dos documentos no 
portal do Senado." 

ATENDIDO 

"Prezados, Gostaria de obter informações sobre a exposição de motivos do 
artigo 31, §2º, da Constituição Federal de 1988. Atenciosamente, XXX"  

ATENDIDO 

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

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E0C6D179001E915C. 

00100.160304/2017-53



  

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Caros, Meu nome é XXX. Estou coletando dados para a minha tese sobre 
comportamento legislativo e preciso ter acesso a dados do Senado. 
Seria possível obter uma listagem dos projetos de lei, projetos de lei 
complementar, projetos de emenda à constituição e projetos de decreto 
legislativo apresentados por senadores e senadoras entre o período de 
10/10/1999 (VIII Legislatura) e 05/07/2017 (momento atual da XIII legislatura)? 
Preciso das seguintes informações para cada matéria: identificação da matéria 
(por exemplo, PL XXX/XXX), sigla da matéria, número, ano, data de 
apresentação, indicador de projeto de lei complementar, ementa, explicação 
da ementa (quando disponível em sistema), indexação, tema, autor e partido 
atual do autor, UF associado ao partido atual do autor, regime da matéria, e 
situação no senado. Gostaria de ressaltar que na última versão que vocês me 
enviaram (me refiro ao pedido 1450634) a coluna "número da matéria" não 
traz um identificador único da matéria com o qual eu poderia localizá-la no site 
de vocês. Encaminho anexado um dos arquivos enviados pela Câmara dos 
Deputados para que vocês o tenham como base - preciso de arquivos 
semelhantes com as matérias apresentadas por senadores. Obrigada, XXX"  

ATENDIDO 

"Para fins de pesquisa, gostaria de informações sobre acesso as audiências 
públicas realizadas sobre os castigos corporais como forma de disciplinar os 
filhos, desde o Projeto de Lei 2654/2003 ( que depois se transformou na Lei da 
Palmada, rebatizada pelo Senado de Lei Menino Bernardo) antecipadamente 
agradeço".  

ATENDIDO 

"Olá! Onde eu consigo ver as notas fiscais dos senadores aqui no site? Pelo que 
sei existe a LAI que me permite ter acesso a qualquer documento público. 
Gostaria de ter acesso às notas fiscais dos gastos dos políticos. Por gentileza, 
me informe onde eu consigo encontrar essas notas aqui no site."  

ATENDIDO 

"Solicito a lista impressa com os nomes de todos os senadores." 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 

"Boa tarde, Gostaria de receber informação a respeito dos valores gastos nos 
últimos 12 meses (com valores disponibilizados a contar da data do 
recebimento deste formulário) sobre o valor total das folhas de pagamento do 
Senado Federal (discriminados mês a mês), incluindo a quantidade de 
Servidores e Senadores. Respeitosamente,"  

ATENDIDO 

"Sou locutora profissional e possuo DRT e gostaria de obter informações de 
como ingressar na Rádio Senado." 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber quais projetos de lei aprovados nesta Casa, criaram datas 
comemorativas oficiais." 

ATENDIDO 

"Gostaria de receber um arquivo no formato que possa ser carregado em 
banco de dados contendo as informações básicas dos senadores da 
republica,titulares e suplentes das ultimas 10 legislaturas contendo as 
seguintes informações: Nome Parlamentar,Partido,Titularidade,Mandato,Data 
de Nascimento,Email,Foto"  

ATENDIDO 

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

"Solicito envio digital do substitutivo completo (inclusive com as proposições 
apresentadas pelos Senadores) ao projeto de lei 3710/1993 originário da 
Câmara dos Deputados, que posteriormente se transformou na Lei 9.503/1997 
(Código de Trânsito Brasileiro)"  

ATENDIDO 

"Prezados, qual é o procedimento para obter informações concernentes à 
estatística legislativa do Senado? Gostaria de obter, em números, quantos 
projetos, no total, estão em trâmite nesta casa? Grata."  

ATENDIDO 

"Prezado senhor, Peço a sua ajuda para obter o texto da "Ordem Régia de 4 de 
dezembro de 1710" que não consigo encontrar no banco de dados do Senado 
na internet. A Ordem Régia de 4 de dezembro de 1710 refere-se em um de 
seus artigos à impossibilidade de outorga de sesmaria em áreas onde se 
localizam terreno de marinha. Aguardo seu retorno." 

ATENDIDO 

"Olá! Como faço para ter acesso as notas fiscais dos gastos da verba 
indenizatória de um senador? Onde localizo as notas fiscais aqui no site?  
Segundo a lei da Informação, eu tenho direito a acessar esses documentos 
públicos, então, gostaria de saber como faço pra ter acesso as notas fiscais 
assim como a Câmara dos Deputados faz. Como posso ter acesso as notas dos 
gastos dos deputados pra saber com o que eles estão gastando meu dinheiro?"  

ATENDIDO 

"Boa tarde, Me chamo XXX e estou fazendo monografia na área de Direito 
Eleitoral. Gostaria de saber como posso conseguir as atas legislativas referente 
ao art. 14 e seguintes da Constituição Federal, os quais versam sobre o voto."  

ATENDIDO 

"Com extrema gratidão e apreço solicito a classificação do motivos que 
levaram à criação da Lei 12.654/2012."  

ATENDIDO 

"Solicito maiores informações sobre o próximo concurso do Senado Federal." ATENDIDO 

"Olá, Estou precisando da exposição de motivos da Lei Complementar 
24/1975. Vocês podem me indicar onde eu a encontro ou podem me enviá-
la?"  

ATENDIDO 

"Solicito informar a composição nominal dos integrantes (e sua função) do 
Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, entre os anos de 
1991 e 2017, bem como o enviar o regimento interno dessa Conselho. 
Gostaria que me sanassem uma dúvida: por que esse Conselho pertence à 
estrutura do Senado Federal?"   

ATENDIDO 

"Olá, estou realizando uma pesquisa acadêmica sobre a primeira família do 
Real (R$), mais especificamente a respeito da cédula de dez reais feita de 
polímero em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Gostaria 
se possível, a colaboração dessa instituição que me ajudassem com o material 
disponível referente à cédula de dez reais feita de polímero, para que eu possa 
continuar com o desenvolvimento da pesquisa relacionado ao tema."  

ATENDIDO 

"Excelentíssimos Senadores da República, em especial, do meu estado 
Maranhão. Com todas as vênias, venho por intermédio deste, caso seja 
possível, solicitar á Vossas Excelências para fins de estudos e atualização, 
alguns materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha residência. 
Ademais, desejo com isso acompanhar as leis, estatutos e projetos 
desenvolvidos pelos nossos senadores. 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"  

ATENDIDO 

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

"Como consigo ter acesso aos documentos que explicam como ficaram, com as 
mudanças, as reformas trabalhistas e previdenciária? obrigado!" 

ATENDIDO 

"Boa tarde,  Eu gostaria de solicitar os números de credenciais disponibilizadas 
pelo Senado. O intuito é entender quantas credencias são liberadas para a 
imprensa, quantas para a iniciativa privada e quantas para servidores. 
Obrigada. Att,"   

ATENDIDO 

"Olá, gostaria de saber como acessar um relatório com todos os projetos de lei 
apresentados (PLSs, PECs) por senadores no ano de 2017 e um outro relatório 
com os projetos iniciados na Câmara e que passaram a tramitar no Senado, 
também, em 2017."  

ATENDIDO 

"Boa tarde, Gostaria de saber se há credenciais disponibilizadas para 
jornalistas que prestam serviços para empresas que não são da imprensa. Se 
sim, gostaria que fossem apontadas quais as empresas são beneficiadas pelas 
credenciais. Obrigada."  

ATENDIDO 

"Boa tarde, gostaria de receber uma planilha contendo as seguintes 
informações das enquentes veiculadas no portal eCidadania no ano de 2013: 
nome da matéria; quantidade de votos SIM; quantidade de votos NÃO; total. 
Grato" 

ATENDIDO 

"Para fins de realização de trabalho acadêmico, solicito as exposições de 
motivos das leis 9.503/1997 (código de trânsito) e 4.595/1964."  

ATENDIDO 

"Solicito o número total de projetos que tramitaram no Senado Federal de 
1975 a 1982. E, ainda, os projetos que foram apresentados pelo Senador 
Orestes Quércia neste período." 

ATENDIDO 

"Boa tarde, Gostaria de saber se há credenciais disponibilizadas para 
jornalistas que prestam serviços para empresas que não são da imprensa. Se 
sim, gostaria que fossem apontadas quais as empresas são beneficiadas pelas 
credenciais. Obrigada." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber se há a possibilidade de ter acesso aos dados de todas as 
votações do plenário desta atual legislatura? Vi que são disponibilizados em 
PDF, mas infelizmente neste formato é inviável a manipulação dos dados. 
Gostaria de obter essas informações meramente para fins acadêmicos, para 
conclusão de curso".  

ATENDIDO 

"Solicito cópia dos seguintes pareceres da ADVOSF: 187/2004 e 192/2005".  ATENDIDO 

"Olá ! Boa noite, sei que o Brasil passa por um momento de crise financeira, 
mas as instituições precisam funcionar muito bem, só que para isso acontecer 
precisa de pessoal. Vejo uma carência bastante expressiva no quadro de 
pessoal do Senado e já tem mais de quatro anos que não tem concurso público 
para os cargos efetivos do Senado. Gostaria de saber se tem uma previsão de 
quando sairá o próximo certame e se tem no Senado alguma articulação nesse 
sentido de concurso para os próximos meses. Att: XXX" 

ATENDIDO 

"Solicito cópia do discurso do Senador Lindbergh Farias, realizado na sessão 
plenária do dia 23/8, quarta-feira." 

ATENDIDO 

"Solicito cópia do pronunciamento da Senadora Gleisi Hoffmann,  realizado na 
sessão plenária do dia 23/8." 

ATENDIDO 

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

"Prezado Senhor(a) Ouvidor(a), Venho respeitosamente solicitar a correção de 
um problema na página web do Senado. Há semanas tento fazer cópia de um 
Projeto de Lei pelo link disponibilizado, mas o sistema, mesmo após horas de 
espera, não completa o download.  Trata-se do PLS 146/2007, cujo texto, na 
ÍNTEGRA, deveria poder ser baixado pelo link http://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=5363570&disposition=inline 
Já tentei em 03 navegadores diferentes e em diversas redes computacionais 
(do governo e particular), mas o sistema web do Senado não permite 
completar o download. Solicito seus préstimos no sentido de me fornecerem 
esse texto em PDF e correção do problema em tela. Respeitosamente, XXX." 

ATENDIDO 

"Boa tarde, gostaria de receber todos os projetos aprovada nesta Casa, 
independente do seguimento da matéria. Atenciosamente," 

ATENDIDO 

"Eu pago muitos impostos e gostaria de saber qual o salários e os benefícios de 
um senador".  

ATENDIDO 

"Solicito receber por e-mail os artigos vetados no PLS 184/2002 (VETO 
21/2003), e também os artigos vetados no PLS 98/2002, (VETO 47/2013). 
Ambos os projetos tratam sobre a criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios." 

ATENDIDO 

"Solicito a exposição de motivos da lei 11.441/2007, que possibilita a 
realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual 
por via administrativa, que tramitou como PLS 155/2004." 

ATENDIDO 

"Prezados, Solicito por este meio dois conjuntos de informações relevantes 
para a pesquisa que desenvolvo: 
1) Lista de todos os TRATADOS INTERNACIONAIS encaminhados pelo PODER 
EXECUTIVO  ao SENADO entre 01/01/1991 e 31/12/2016. 
2) Lista de todos os TRATADOS INTERNACIONAIS encaminhados pelo PODER 
EXECUTIVO ao SENADO VOTADOS em PLENÁRIO entre 01/01/1991 e 
31/12/2016. Nessa lista deve constar o RESULTADO das VOTAÇÕES 
desagregado por PARTIDO ou LEGISLADOR. 
Atenciosamente, XXX." 

ATENDIDO 

"Solicito cópia por e-mail do texto da aprovação da PEC 10/2013, para 
extinguir o foro especial por prerrogativa de função nos casos de crimes 
comuns." 

ATENDIDO 

"Estou concluindo uma pós-graduação em Direito Administrativo e o meu TCC 
será sobre gastos com pessoal (limites). Seria de grande valia obter os 
pareceres das comissões a cerca da LRF 101/2000."  

ATENDIDO 

"Olá, gostaria de saber se poderiam me enviar tudo o que diz respeito ao jogo 
do bicho. Atenciosamente, XXX."  

ATENDIDO 

"Gostaria de saber como posso acessar a Exposição de Motivos da Lei 6.404/76 
- Lei das Sociedades Anônimas."  

ATENDIDO 

"Solicito as notas taquigráficas da sessão plenária 26/10/2011 que discutiu o 
PLC 01/2010 - Complementar, que dispõe sobre a proteção do meio ambiente, 
do combate à poluição em qualquer de suas formas e da preservação das 
florestas." 

ATENDIDO 

"Boa tarde! Gostaria de saber QUANTOS e QUAIS os projetos de lei existem no 
Senado referente ao adicional de penosidade, bem como quantos estão 
tramitando atualmente".  

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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Olá,  Gostaria de saber se é possível que eu tenha acesso a um documento no 
qual conste a transcrição dos debates parlamentares durante o processo de 
tramitação da Lei das Drogas (lei nº 11.343/06). Se possível, solicito acesso a 
este documento ainda hoje, pois estou preparando um projeto de pesquisa em 
matéria relacionada diretamente com tais discursos. Agradeço desde já. 

ATENDIDO 

"Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito a relação de nome dos 
jornalistas credenciados por esta casa legislativa e seus veículos de 
comunicação".  

NEGATIVA DE 
ACESSO1 

"Gostaria de solicitar as cópias de todas as notas fiscais de lanches e/ou 
refeições realizadas na Presidência do Senado, ou a pedido do presidente e/ou 
seu gabinete desde fevereiro de 2017."  

ATENDIDO 

"Boa tarde, Sou XXX, acadêmica do XXX e pesquisadora XXX. Gostaria, por 
meio desta, saber se o Senado possui um tipo de biblioteca virtual, que trata 
sobre os discursos políticos  sobre a demarcação da Raposa Serra do Sol. 
Contudo, tal pesquisa seria de grande proveito e também para acadêmia de 
Relações Internacionais. Respeitosamente, XXX"  

ATENDIDO 

"Olá, Eu, XXX, faço parte do XXX da Universidade XXX. Eu estou pesquisando os 
processos de sabatinas dos ministros do STF no Senado Federal, do ano de 
1988 até os dias atuais. No entanto, não consegui ter acesso as informação 
anteriores de 1994, sobre as sabatinas e as votações em plenário. Tais 
informações são referentes aos seguintes Ministros: 
Paulo Brossard de Souza Pinto; 
José Paulo Sepúlveda Pertence; 
José Celso de Mello Filho; 
Carlos Mário da Silva Velloso; 
Marco Aurélio Mendes de Farias Mello; 
Ilmar Nascimento Galvão; e 
Francisco Rezek. 
Assim sendo, gostaria de saber onde conseguiria ter acesso as seguintes 
informações: Ata das sabatinas na Comissão de Constituição e Justição (CCJ); 
votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ); Ata da sessão do plenário 
do Senado; e Votação no plenário do Senado. Desde já, muito obrigado! 
Cordialmente, XXX."  

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO2 

"Em atenção preceitos que regem a transparência da gestão pública, 
especificamente os princípios e regras contidos na Lei de Acesso à informação, 
solicito, por gentileza, a informação do quantitativo cargos vagos de Consultor 
Legislativo discriminado por especialidade. Obrigado pela atenção. 
Atenciosamente,"  

ATENDIDO 

                                                 
1 Negativa de acesso a pedido que requereu rol de informações pessoais. 
2 Negativa de acesso às sabatinas, documentos que se acham em análise, pela autoridade competente, 
quanto à natureza de grau de sigilo. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Gostaria de solicitar: 
1) Lista de todas as passagens de avião emitidas pela Casa a parlamentares 
entre janeiro e agosto de 2017, com discriminação de data, nome do 
beneficiário, quantidade de passagens, valor pago por cada voo, classe (se 
econômica, executiva, 1a classe ou outro tipo) e motivo da viagem  
1) Lista de todas as passagens de avião emitidas pela Casa a parlamentares e 
servidores entre janeiro e agosto de 2017, com discriminação de data, nome 
do beneficiário, cargo, quantidade de passagens, destino, valor pago por cada 
voo, classe (se econômica, executiva, 1a classe ou outro tipo) e motivo da 
viagem  
2) Lista de todas as passagens de avião emitidas pela Casa a parlamentares e 
servidores em 2016, com discriminação de data, nome do beneficiário, cargo, 
quantidade de passagens, destino, valor pago por cada voo, classe (se 
econômica, executiva, 1a classe ou outro tipo) e motivo da viagem  
3) Lista de todas as passagens de avião emitidas pela Casa a parlamentares em 
2015, com discriminação de data, nome do beneficiário, cargo, quantidade de 
passagens, destino, valor pago por cada voo, classe (se econômica, executiva, 
1a classe ou outro tipo) e motivo da viagem".  

ATENDIDO 

"Gostaria que me informassem a composição nominal dos integrantes do 
Conselho de Comunicação Social durante os mandatos desde a sua criação em 
1991 (LEI Nº 8.389, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991)".  

ATENDIDO 

"Solicito receber por e-mail a exposição de motivo da lei 13.303 de 30/06/2016 
que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios." 

ATENDIDO 

"Meu nome é XXX, representamos 18 Sindicatos Estaduais e gostaríamos de 
ter o texto da PLS 174/2017, que regulamenta a profissão de Terapeuta 
Naturista, pois temos especial interesse na mesma e quero divulgar a todos os 
Sindicatos para que votem a favor da mesma."  

ATENDIDO 

"Gostaria que me informassem a composição nominal dos integrantes do 
Conselho de Comunicação Social desde a sua criação, por mandato. Grato".  

ATENDIDO 

"Gostaria de saber se existe algum e-mail que eu possa contatar para 
perguntar e ter informações sobre cargos na Câmara dos Deputados ou no 
Senado Federal?"   

ATENDIDO 

"Há um registro para pedidos de impeachment de ministros do STF 
protocolados no Senado Federal? Necessito das informações para atividade 
acadêmica."  

ATENDIDO 

"Gostaria de saber, por gentileza, qual é a quantidade total de senadores, bem 
como as rubricas que compõem seus vencimentos inclusive os benefícios. 

ATENDIDO 

"Prezados, boa tarde. Gostaria de obter a informação: 
Previsão dos gastos com publicidade e/ou propaganda do Senado Federal, 
interna ou externa, referentes aos anos 2015, 2016 e 2017. Atenciosamente."  

ATENDIDO 

"Bom dia, estou fazendo um trabalho sobre as campanhas do Lula, precisava 
dos dois discursos de posse na integra, precisava do oficial. poderia me 
mandar?"  

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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"Solicito, para fins de pesquisa acadêmica, os currículos de todos os indivíduos 
que presidiram o Banco Central desde o seu surgimento, em 1964, até os dias 
atuais. Aciono o Senado tendo em conta que esta casa legislativa tem a função 
de sabatinar os indicados pelos governos para o cargo em questão".  

ATENDIDO 

"Solicito dados sobre o custo anual efetivo no ano de 2016, bem como o custo 
total autorizado (ou estimado) para o ano de 2017, referente aos desembolsos 
relativos a aposentadorias e pensões pagas exclusivamente sob o regime do 
PSSC (instituído pela Lei n. 9.506/97), excluídos os gastos referentes ao antigo 
IPC e ao PSSS, no âmbito do Senado Federal, bem como o número de 
senadores e ex-senadores aposentados pelo PSSC (excluído o IPC)".  

ATENDIDO 

"Qual é o valor pago ao senadores a nas seguintes rubricas:  ajuda de custo. 
subsidio. auxílio moradia." (sic) 

ATENDIDO 
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