
  

 

 

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

 

 

Setembro de 2017 
 
 
1. Número de pedidos 
 

 Pedidos de informação recebidos: 115 (ANEXO I) 

 

2. Prazo de resposta  
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3. Frequência de assuntos 

ASSUNTO PEDIDOS % 

ATIVIDADE LEGISLATIVA 63 54,9% 

SENADOR 15 13,0% 

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 9 7,8% 

CONCURSO PÚBLICO 8 7,0% 

BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES 5 4,3% 

SERVIDOR 3 2,6% 

PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA 3 2,6% 

VOTO E PRESENÇA 3 2,6% 

REMUNERAÇÃO 2 1,7% 

OUTROS 2 1,7% 

LEGISLAÇÃO 1 0,9% 

CONTRATOS E LICITAÇÕES 1 0,9% 

TOTAL 115 100,0% 
 

4. Local da informação recuperada 

 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
Não houve negativas de acesso ou recursos em relação a pedidos do mês setembro.  

39%

61%

PORTAL: informação integralmente disponível no portal do
Senado Federal

DEMAIS FONTES: informação recuperada do acervo
documental, bases de dados ou atos normativos
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ANEXO I – PEDIDOS DE INFORMAÇÃO TRATADOS EM AGOSTO/2017 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Gostaria de obter as últimas provas objetivas e discursivas para o concurso de 
Analista (processo legislativo). Não encontrei em nenhum site. 
Muito obrigada." (sic) 

 

"Meu nome é xxx, irei fazer minha monografia de pós-graduação sobre o art. 
600§4 do Código de Processo Penal. Para isso, gostaria de solicitar a exposição 
de motivos da LEI nº 4.336, DE 1º DE JUNHO DE 1964. Vocês podem me enviar 
por e-mail este documento? Obrigado!" (sic) 

ATENDIDO 

  "Solicito receber a lista de senadores da atual legislatura." ATENDIDO 

"Gostaria de saber quais projetos estão tramitando nesta casa que tratam do 
seguinte tema : Aposentadoria Especial do Servidor Público, conforme Art. 40 & 
4º da Constituição Federal." (sic) 

ATENDIDO 

"Bom dia, estou realizando trabalhos facultativos, e preciso saber os recursos 
disponíveis total do Ministério de Relações Exteriores. Agradeceria sua resposta. 
Grato." (sic) 

ATENDIDO 

"xxx, brasileiro, solteiro, Agente Especial, portador da CIRG nº xxx SSP/xx, 
inscrito no CPF/MF sob nº xxx, título de eleitor nº xxx, residente e domiciliado 
na Av. xxx, no Município de xxx – Estado do xxx, vem diante de Vossa Excelência, 
com fundamento no art. 10 e 11 da Lei nº 12.527, requerer copias digitais de 
todas as documentações relacionadas a representação encaminhada por este 
cidadão ao Senado Federal, endereçado a Comissão de Ética do Senado Federal. 
E-mail para recebimento das documentações xxx@live.com 

ATENDIDO 

"Prezados Senhores, Estou precisando da exposição de motivos da Lei nº 
6.533/78. Já pesquisei no site do Senado e da Câmara dos Deputados e as 
informações que consegui obter são que o PLN 8/78 foi enviado pela Presidência  
para o Congresso no dia 19/04/1978 por meio da Mensagem 46/78. Agradeço 
se puderem me enviar por e-mail Atenciosamente, xxx." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de ter acesso aos projetos de lei, proponentes e/ou sua natureza de 
origem (presidencial, deputados, senadores, Tribunais de Justiça, iniciativa 
popular ou Procuradoria Geral da União), as comissões em que tramita e estágio 
de tramitação, bem como seu texto e data, que contenham em seu texto um ou 
mais das seguintes palavras: Deus, louvor, louvado, louvada, amém, santo, 
santa, religião, religiosidade, oração, orar, benção, abençoado e Jesus." (sic) 

ATENDIDO 

  "Boa noite! Não estou conseguindo localizar no site do Senado a exposição dos 
motivos da Lei n. 13.140/2015. Vocês poderiam me ajudar com isso? 
Grato." (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito o envio por e-mmail de cópias digitalizadas dos documentos 
00100.012802/2014-48, 00100.041693/2014-76, 00100.045912/2014-96, 
00100.045934/2014-56 e 00100.045897/2014-86.” (sic) 

ATENDIDO 

  "Por conta da elaboração de um artigo acadêmico, preciso saber a relação das 
40 ideias legislativas, submetidas ao e-Cidadania, que conquistaram  
20 mil adesões e também aquelas que já receberam parecer na CDH. Existe 
algum tipo de relatório que possa ser enviado para pesquisadores do tema? xxx 
/ Doutorando PG-CHS/UFABC." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber qual o valor gasto por cada senador com o custeio dos 
assessores que prestam serviço em seus gabinetes. Solicito receber resposta por 
e-mail." 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Solicito o envio de informações sobre métodos e normas do processo 
legislativo, identificação e tramitação das proposições, assim como orientação 
para localizar, no site do Senado, informações, documentos e dados estatísticos 
sobre a atividade legislativa, além do seu envio por e-mail, caso não estejam 
disponíveis online ou por meio de correspondência. Para que por meio dessas 
informações possa desenvolver uma tese aprofundada dos assuntos em 
questão." (sic) 

ATENDIDO 

  "Bom dia, sou estudante do Curso Bacharelado em Direito do 9º Período, e 
estou fazendo uma pesquisa para o meu TCC, gostaria saber se é possível 
alguém por gentileza me enviar a Exposição de Motivos da lei que trata da multa 
pelo não uso do cinto de segurança: Art. 65, da Lei 9.503/97, desde já fico muito 
agradecido." (sic) 

ATENDIDO 

  "Como estudante do curso de direito na Universidade Regional de Blumenau - 
FURB, 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. (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber a previsão de lançamento do próximo edital para o concurso 
do Senado Federal e quais cargos serão ofertados." 

ATENDIDO 

"Sou estudante de Gestão Publica para o Desenvolvimento Econômico e Social 
(GPDES) em universidade pública federal do Rio de Janeiro e preciso ter acesso 
às atas de reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar do ano de 2017. 
Como as encontro neste sítio?" (sic) 

ATENDIDO 

"Atualmente o senhor xxx, CPF xxx é secretário parlamentar do gabinete do 
Deputado Federal xxx, conforme publicação contida no ato xx suplemento de 
xxx da Câmara dos Deputados. Nesta oportunidade, solicito com o amparo da 
lei de acesso à informação, ao Senado Federal, saber se o senhor xxx foi 
secretário parlamentar ou teve outra função na legislatura do senador xxx no 
período de 2011 a 2014. Caso positivo, gostaria de saber o dia da nomeação, 
exoneração e o ato de publicação." 

ATENDIDO 

"Prezados Srs, Com base na LAI e no RE 227480/RJ/STF(colado abaixo), faço o 
questionamento abaixo: RE 227480 / RJ - RIO DE JANEIRO / STF EMENTA: (...) 
RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM PROVER CARGOS VAGOS: NECESSIDADE DE 
MOTIVAÇÃO. (...) 2. A recusa da Administração Pública em prover cargos vagos 
quando existentes candidatos aprovados em concurso público deve ser 
motivada, e esta motivação é suscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. 
Qual é a motivação completa para a recusa da Administração em prover os 
cargos que permaneceram vagos de Analista Legislativo – Especialidade 
Administração (AADM) no concurso de 2012, já que havia candidatos aprovados 
e orçamento disponível? Favor reproduzir estes questionamentos juntamente 
com a resposta. Muito obrigado pela atenção." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de receber por e-mail toda a documentação referente ao PLS 
555/2015, que dispõe sobre a responsabilidade das sociedades de economia 
mista e empresas públicas, já que, tentei acessar o que peço via página do 
Senado e não consegui, pois os arquivos em PDF não abrem." 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Baseado em algumas pesquisas que tenho realizado, necessito das seguintes 
informações: - Como funciona a frente parlamentar do Senado e quais seriam 
seus trâmites legais?" (sic) 

ATENDIDO 

"Bom dia, consultei o site onde estão as informações sobre vetos presidenciais 
da Secretaria da Mesa. Mas no site não consegui obter as informações abaixo 
enumeradas, uma vez que não é possível fazer pesquisa dos vetos por assunto 
pelo site. Fiz pedido de acesso à informação via LAI na Câmara dos Deputados e 
me encaminharam para o Senado. Portanto, solicito as seguintes informações: 
1) Número de vetos totais e parciais do Executivo a proposições legislativas em 
educação básica aprovadas no Congresso entre 1988 e 2017.2) Número de vetos 
(totais e parciais) do Executivo em educação básica apreciados pelo Congresso 
Nacional entre 1988 e 2017.3) Número de vetos (totais e parciais) do Executivo 
em educação básica que ainda tramitam no Congresso Nacional.4) Número de 
vetos (totais e parciais) do Executivo em educação básica derrubados pelo 
Congresso, de 1988 a 2017". (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de ter acesso às seguintes informações: 1) Número de vezes que 
houve criação de Comissão mista para apreciação de MP’s por ano, entre 2001 
e 2017. 2) Quantas vezes houve emissão de parecer de comissão mista criada 
pra apreciação de MP por ano, entre 2001 e junho/2012? Dados estatísticos 
disso.3) Quantas vezes houve emissão de parecer de comissão mista criada para 
apreciação de MP por ano, entre julho/2012 e 2017? Dados estatísticos disso". 
(sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de receber, por e-mail, informações sobre como está o andamento 
dos trabalhos em relação ao próximo concurso público do Senado, se já existe 
uma comissão formada, ou previsão de abertura para este. E, também, se o 
concurso está dentro da Lei Orçamentária de 2018." 

ATENDIDO 

"Solicito informações sobre o parecer prévio do TCU, encaminhado ao 
Congresso Nacional, sobre as contas do Governo do ano 2014. No site do 
Congresso, vejo que a situação está pendente e aguardando o parecer da CMO. 
Gostaria de saber se a situação de pendência do parecer, tratado na MSG (CN) 
4/2015, seria por falta de relevância." 

ATENDIDO 

"Recebi a resposta da minha dúvida relacionada a arquivos em PDF 
disponibilizados no portal do Senado, porém a resposta não atende ao 
solicitado, uma vez que aleguei que os arquivos não estavam disponíveis para 
download na data primeira tentativa e a resposta veio apenas para sanar esse 
problema. Diante disso, gostaria de solicitar o recebimento de toda a 
documentação referente ao PLS 555/2015, que dispõe sobre a responsabilidade 
das sociedades de economia mista e empresas públicas." 

ATENDIDO 

  "Prezados, 
Sou estudante da Faculdade de Direito do Largo São Francisco  Universidade de 
São Paulo,  e estou fazendo uma pesquisa a respeito de processos de 
impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Desta forma, gostaria de saber como posso ter acesso às peças do processo 
referente ao pedido de impeachment referenciado na notícia abaixo: 
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/04/09/senado-recebe-
pedido-de-impeachment-do-ministro-do-stf-dias-toffoli Atenciosamente,  
xxx."(sic) 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

  "Gostaria de saber se uma vez senador o seu rendimento é vitalício. E qual o 
rendimento mensal?" (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito o envio do Manual de Redação da SECOM, edição 2017, para o seguinte 
e-mail: xxx@gmail.com." 

ATENDIDO 

"Boa tarde, estou tentando conseguir a Exposição de Motivos do PLS nº 
130/2014, entretanto, não tenho conseguido localizar nas pesquisas realizadas 
pelo site. Já enviei e-mail para os senadores, mas não obtive respostas. Seria 
que vocês conseguem me encaminhar?" (sic) 

ATENDIDO 

"Olá. Estou me preparando para o próximo concurso do Senado Federal. Meu 
foco é o cargo de Técnico Legislativo - Informática Legislativa. Minha dúvida é 
se dentro desse cargo existe subdivisões. E se existe quais são. E se não existe, 
quais são as atribuições parar que eu possa ter uma noção do que esperar. Por 
favor, poderia destrinchar um pouco esse cargo para mim? Obrigado". (SIC) 

ATENDIDO 

"Bom dia, gostaria de informações para um artigo científico que estou 
produzindo. Aonde poderia encontrar todas as resoluções do Senado aprovadas 
e encerradas que sejam referentes à suspensão da execução de lei declarada 
inconstitucional pelo STF, nos termos do art. 52, X, da Constituição da República 
Federativa do Brasil? Apenas encontrei as resoluções até o ano de 2012 neste 
link: https://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/asp/RE_Resolucoes.asp." 
(sic) 

ATENDIDO 

"Desejo o relatório final de julgamento do crime de responsabilidade da 
presidenta Dilma Rousseff que ocorreu no dia 25 de Agosto de 2016, constando 
nele a parte que traz o relatório do julgamento e do seu fracionamento das 
penas aplicadas." 

ATENDIDO 

"Senhores, Venho, através desta mensagem, solicitar materiais jurídicos que 
possam ser enviados para a minha residência. Sou estudante de Direito e desejo 
com isso acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos por esta Casa, 
para complementar meus estudos. Se possível, gostaria de receber a 
Constituição Federal (CF) atualizada, assim como códigos e anteprojetos que 
estão em discussão no Congresso Nacional. Desde já agradeço a atenção. Segue, 
logo abaixo, meus dados para envio. xxx(sic) 

ATENDIDO 

Prezados Senhores,A Rodovia BA-351, no Oeste da Bahia, liga os municipios de 
Santa Rita de Cássia a Barra, passando por Mansidão, Buritirama e diversos 
Distritos.Dado as péssimas condições de trafegabilidade, o povo daquelas 
localidades fez gestões junto ao Governo da Bahia, visando sua 
pavimentação.Diante da reivindicação, o Executivo baiano disse que iria 
promover ações no sentido de contemplar, no Orçamento Geral da União,, para 
2018, recursos específicos para aquela finalidade, que gira em torno de 100 
milhões de reais. Estamos céticos porém, a princípio, em virtude de ser uma 
Rodovia estadual..Assim, objetivamente, perguntamos: Pode haver essa 
destinação de recursos, ao abrigo do Orçamento Geral da União? SE 
AFIRMATIVO, quais os trâmites até a sua aprovação e o modo de como 
apresentar a proposta (Emenda Individual, Coletiva, Proposição do Relator, etc.) 
Por fim, apreciaríamos obter a base legal/regulamentar para a proposição ou, 
alternativamente, a mesma base legal para o seu indeferimento...ou hipóteses 
que julgarem necessário comentar. Atenciosamente xxx Coordenação do 
Movimenhto BA-351 Asfalto Já!" (sic)   

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

  "Gostaria de ver ou receber o DOS com a publicação da Resolução 15/2017 (ou 
que suspende os incisos para cobrança do funrural). Não consegue pelo site." 
(sic) 

ATENDIDO 

"As Comissões Mistas criadas para analisar MPVs são numeradas em ordem 
numérica? Isto é, começou na CMMPV nº 1 e agora está na CMMPV 798/2017? 
Ou seja, já foram criadas desde a Constituição de 1988, 798 Comissões Mistas?" 
(sic) 

ATENDIDO 

"Solicito acesso ao conteúdo das Atas referentes às reuniões realizadas pela 
Comissão Mista de Saneamento instituída pelo Ato Conjunto dos Presidentes do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados nº 2, de 2006. As referidas reuniões 
totalizam 8 (oito) e aconteceram nas seguintes datas: 30/05/2006, 31/05/2006, 
07/06/2006, 14/06/2006, 21/06/2006, 28/06/2006, 04/07/2006 e 11/07/2006". 

ATENDIDO 

"Solicito os documentos, bem como todo o processo de tramitação que deram 
início às seguintes CPI"s: CPI dos Bingos (2004); CPI da Petrobras (2009) e CPI do 
Vegas (Cachoeira 2012), e em especial as notas taquigráficas das reuniões 
realizadas. Peço que sejam encaminhadas por meio do e-mail xxx@gmail.com." 

ATENDIDO 

  "Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber qual 
é a previsão orçamentária de nomeações de servidores efetivos do Senado 
Federal nos Anexos V das LOAs de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e quais foram 
as nomeações de servidores efetivos do SF realizadas para os anos de 2014, 
2015, 2016 e 2017. Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a 
resposta. Muito obrigado pela atenção." (sic) 

ATENDIDO 

"Olá, sou um universitário e estou desenvolvendo uma dissertação sobre a 
Reforma Trabalhista. Preciso de um relatório com os argumentos e justificativas 
para aprovação da reforma pela CCJC e demais comissões que ocorreram no 
Senado." (sic) 

ATENDIDO 

  "Solicito o envio do parecer do Conselho de Comunicação Social do Congresso 
Nacional - CCS nº 13, de 2017." 

ATENDIDO 

"Solicito o envio por e-mail das cópias digitalizadas dos documentos 
12802/2014, 41693/2014, 45912/2014, 45934/2014 e 45897/2014". (sic) 

ATENDIDO 

"Requer, com base na Lei de Acesso à Informação, esclarecimentos sobre -
Relação de bancos nos quais são efetuados os créditos de salário de servidores 
e parlamenares, isto é, os bancos que gerem a folha de pagamento do órgão. 
Requer, ainda, o envio da cópia dos contratos do órgão com tais bancos. 
-Data em que é realizado o pagamento de remuneração de servidores e 
parlamentares.-Lista de instituições financeiras conveniadas para crédito 
consignado". (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber se haveria uma data prevista para a realização do próximo 
concurso do Senado Federal." 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

"Olá, boa tarde. 
Me Chamo xxx, sou estagiária de direito na Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional e, solicito uma informação acerca da Medida Provisória 219/2004, que 
posteriormente foi transformada na Lei 11.051/2004 (através do Projeto de Lei 
nº 663 de 2004). O artigo 3º da emenda alterou o artigo 18 da Lei 10.522 de 
2002, inserindo o inciso "X". Ao pesquisar no site do Congresso, da Câmara e do 
Senado, não consegui encontrar a emenda ao projeto de Lei e a sua justificativa 
que inseriu o inciso "X" no artigo 18 da Lei 10.522 de 2002. No projeto de Lei em 
questão foram aceitas parcialmente ou totalmente as emendas de nº 25, nº 33, 
nº 34, nº 39, nº 52, nº 53, nenhuma dessas emendas fazem referência a 
alteração do artigo 18 da Lei 10.522 de 2002 inserindo o inciso "X". Peço 
encarecidamente que me auxiliem na busca pela justificativa da emenda que 
incluiu o inciso "X" da Lei 10.522 de 2002. Desde já agradeço." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber se a Senadora Gleisi Hoffmann receberá o pagamento de 
salário do dia 13/9, já que nesse dia a Senadora esteve em Curitiba/PR, motivada 
pela audiência do Senhor Luís Inácio Lula da Silva, que prestou depoimento à 
Polícia Federal." 

ATENDIDO 

Prezados, 
A respeito do PDL 430/2008, que tratou do Protocolo de Adesão da Venezuela 
ao Mercosul e esteve no Senado até fim de 2009, gostaria de solicitar: -As 
NOTAS TAQUIGRÁFICAS das sessões em que foi discutido o projeto no Plenário, 
na CRE e na Representação Brasileira no Mercosul -As ATAS das sessões que 
trataram da referida matéria no Plenário e na CRE Pelas recentes consultas no 
site do Senado não pude encontrar as notas taquigráficas de nenhuma sessão 
que tratou dessa deliberação, mas localizei 2 atas na RBPM e 1 na CRE, mas não 
as demais que mencionei acima. Muito atenciosamente, xxx 

ATENDIDO 

"Boa noite. Sou cidadã brasileira que paga impostos, portanto, contribuo para o 
pagamento de todos os que ocupam cargo nessa Casa. Gostaria de saber se o 
dia de trabalho da Senadora Gleisi Hoffman e do Senador Lindbergh Farias será 
descontado, pois os brasileiros não os pagam para ficarem em atos políticos em 
plena quinta-feira." (sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde, gostaria de saber se os 4 ou 5 senadores que foram à cidade de 
Curitiba acompanhar desnecessariamente o depoimento do ex-presidente Luiz 
Inácio, não  deveriam estar trabalhando hoje. Quem arcará com as custas de tais 
viagens? É de se esperar que as despesas sejam do próprio bolso dos mesmos. 
Ocupou-se algum meio de transporte da administração pública para o 
deslocamento dos mesmos até Curitiba? Se deveriam estar trabalhando e não 
estão, sofrerão alguma sanção, já que se fosse de âmbito particular, descontar-
se-ia o dia de trabalho, por falta injustificada. Agradeço por sua atenção e 
aguardo resposta a tais questões. Saudações cordiais.  
xxx" (sic) 

ATENDIDO 

"Olá, meu nome é xxx, aluno de Sociologia da Universidade Estadual de 
Campinas e atual pesquisador da CPI do sistema fundiário iniciada em 1977. 
Estou lhes escrevendo pois necessito de uma cópia digitalizada do processo 
inteiro, visto que possuo apenas a cópia física em avançado estado de 
desintegração. Tentei usar a ferramenta de procura na biblioteca virtual do 
Senado, mas não obtive sucesso. Agradeço desde já, xxx." (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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"Boa noite. A propósito de uma pesquisa para desenvolvimento de um trabalho 
acadêmico, precisaria, para dar uma melhor elaboração, que me enviassem 
documentos sobre anais do regime de separação obrigatória de bens do idoso - 
as discussões que foram estabelecidas nas Tribunas e Comissões do Congresso 
Nacional sobre esta lei. Especificamente, o artigo 258, II do Código Civil de 1916 
- a motivação da reproduzido no atual código de 2002, expresso no artigo 1641, 
II - e da redação feita pela Lei 12.344 de 09/12/2010. Peço por gentileza esse 
material para enriquecer a obra a ser terminada com essa valiosa citação. Certo 
de vossa atenção, desde já o meu muito obrigado. Atenciosamente, xxx." (sic) 

ATENDIDO 

"Olá! Meu nome é xxx e sou pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul na Faculdade de Direito. Gostaria de saber se existe alguma base de dados 
que contenha os debates nas comissões relativos às regras da Constituição 
Federal. Explico: Gostaria de saber como foi a inserção do Art. 5º, inciso LXXV na 
Constituição de 1988, e o que o Legislador Constituinte debatia à época ao 
implantar tal regramento.Vocês poderiam me ajudar? (sic) 

ATENDIDO 

 "Prezados Srs, Com base na LAI, gostaria de receber o discurso do Presidente 
do Senado Federal que encontrava-se disponível no link abaixo (e não mais está) 
e que tem o seguinte trecho destacado: "O Senado possui 2.991 servidores 
efetivos e 3.241 funcionários comissionados que, a despeito do que pretendem 
fazer crer, trabalham tanto quanto os demais. O relevante, sob a égide da 
economicidade no serviço público, é o custo destes servidores. Permitam-me 
explicitar, já que a simples relação entre a quantidade de servidores efetivos ou 
comissionados, não guarda nenhuma relação com a economia que estamos 
implementando."http://www12.senado.leg.br/institucional/presidencia/discur
so/renan-calheiros/discurso-do-presidente-renan-calheiros/view Muito 
obrigado pela atenção e cordialidade." (sic) 

ATENDIDO 

  "E quando os nobres senadores faltam? As faltas são descontadas nos salários 
deles? Salário esse que o povo paga." (sic) 

ATENDIDO 

  "Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber as 
quantidades de cargos vagos de Analista Legislativo – Especialidade 
Administração (AADM) nas datas de 31/07/2012, 31/09/2012, 31/12/2012, 
31/07/2013,  31/12/2013,  31/07/2014, 01/08/2014 e 31/08/2017. Favor 
reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta. Muito obrigado 
pela atenção." (sic) 

ATENDIDO 

  "Existe algum pedido de impeachment contra o Senhor Gilmar Mendes no 
Senado." (sic) 

ATENDIDO 

  "Senhores, Solicito ajuda. Gostaria de obter o texto original do PLS nº 161 de 
1989, do Senador Fernando Henrique Cardoso. Também gostaria de obter o 
texto aprovado pelo Senado que foi enviado para a Casa Revisora (Câmara dos 
Deputados) e também o texto que retornou da Câmara dos Deputados para o 
Senado e que resultou na Lei Complementar nº 116.Obrigado pela atenção."(sic) 

ATENDIDO 

  "Olá, bom dia! Gostaria de receber o texto completo do PLS 304/2017, do 
senador Ciro Nogueira, que trata da proibição de circulação de veículos a 
combustão fosseis." (sic) 

ATENDIDO 

  "Olá, tudo bem? Gostaria de saber se já saiu o edital para o concurso público 
do Senado Federal para a vaga de técnico legislativo, nível médio. E, quero saber 
se o devido concurso tem previsão para sair ainda neste ano, de 2017. Muito 
obrigado por lerem a respectiva mensagem." (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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  "Bom dia! Gostaria de solicitar junto ao departamento de taquigrafia as notas 
taquigráficas da sessão plenária de 01-02-2015. Essa sessão deu posse a 27 
senadores eleitos em 2014. Gostaria de ter acesso às notas taquigráficas da 
sessão e pelo site do Senado eu não estou conseguindo. Grato!  
Att. xxx." (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito recebimento do texto integral do PLS 354/2014, que institui 
procedimento para recomposição de débitos de crédito rural, e dá outras 
providências." 

ATENDIDO 

"Estou realizando uma pesquisa para trabalho de pós-graduação, da ouvidoria 
como ferramenta de contato entre cidadãos e Senado, bem com o conteúdo 
reportado ao órgão e seu processo de resolução desde sua criação. Assim, 
solicito dados sobre a natureza dos contatos/reclamações/denúncias/ 
sugestões realizados na ouvidoria, seja via Alô Senado (0800-612211), carta, 
presencial ou por e-mail (ouvidoria@senado.leg.br); suas respectivas datas de 
entrada nos sistemas da Ouvidoria, o status atualizado, instâncias de contato 
(cidadão, servidor, parlamentar, etc) e para que órgãos foram respectivamente 
encaminhados.  Desde já, muito obrigada" (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de solicitar, por gentileza, um histórico dos responsáveis pela 
Ouvidoria do Senado desde sua instituição, com o período em que ouvidores e 
sua equipe (caso este último possa ser informado) permaneceram no cargo e 
suas principais iniciativas frente ao órgão. Desde já, muito obrigada." (sic) 

ATENDIDO 

"Busco informações precisar sobre iniciativas dos órgãos de contato direto com 
cidadãos, funcionários do Senado ou parlamentares que recebam reclamações 
tal qual a Ouvidoria do Senado, seja presencialmente, via email, telefone ou 
carta. Como são feitos os encaminhamento da reclamações, denúncias, 
sugestões e contatos feitos à Ouvidoria? Que órgãos ficam responsáveis pela 
solução dos casos e os prazos estabelecidos? Quais são soluções, punições, 
sanções ou premiações aplicados àqueles casos em que o contato se deu como 
solucionado por parte da Ouvidoria ou órgãos que receberam o 
encaminhamento? Índice de resolução dos contatos feitos à Ouvidoria." (sic) 

ATENDIDO 

  "Bom dia, estou tentando acessar os documentos referentes à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 22A de 2000 no portal, porém alguns documentos 
estão apresentando falhas no carregamento. Gostaria que me enviassem e que 
fosse verificada a situação para que eu possa acessar tais documentos. 
Obrigada." (sic) 

ATENDIDO 

"Boa Noite! Queria um documento com fins de fazer um estudo sobre o 
desempenho dos Senadores Federais, como assiduidade, projetos de leis, 
participações em comissões, entre outros dados que sejam relevantes para esse 
estudo" (sic) 

ATENDIDO 

  "Bom dia, O termo aditivo referenciado ao fim da página abaixo não está 
disponível: 
http://www.senado.leg.br/transparencia/liccontr/contratos/contrato.asp?nc=
20160112&cc=3778. Solicito que verifiquem.  Att, xxx."(sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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"Para elaborar meu artigo da pós-graduação, solicito: Lista dos projetos 
apresentados na Câmara dos Deputados (Projeto de Lei ordinária – PL; Projeto 
de Emenda a Constituição – PEC; Projeto de Lei Complementar – PLP), no 
Senado Federal (Projeto de Lei do Senado – PLS; Projeto de Lei do Senado 
Complementar – PLS Complementar; Projeto de Lei da Câmara – PLC; Proposta 
de Emenda à constituição -  PEC) e no Congresso Nacional (Medida Provisória – 
MP; e Vetos – VT) entre 2007 e agosto de 2017. Na planilha, gostaria de solicitar 
os seguintes dados sobre os projetos mencionados acima: 1. Tipo da proposição 
(ex: projeto de lei ordinária, proposta de emenda à constituição, veto  e etc) 2. 
Número da proposição (ex: PEC 77/2003, PLP 345/15, PLS 204/12, etc) 3. Autor 
da proposição de cada projeto (dep. Marcus Pestana (PSDB/MG), sen. Roberto 
Requião (PMDB/SC), Poder Executivo, etc; 4. Ementa de cada proposição; 5. 
Casa em que a proposição teve origem (Câmara ou Senado); 6. Data de 
apresentação da proposição na sua casa iniciadora (apresentados entre 2007 e 
agosto de 2017); 7. Data de apresentação da proposição na sua casa revisora 
(apresentados entre 2007 e agosto de 2017); 8. Data de aprovação ou rejeição 
de cada projeto em sua casa iniciadora (considerando apenas os apresentados 
entre 2007 e agosto de 2017); 9. Data de aprovação ou rejeição de cada projeto 
em sua casa revisora (considerando apenas os apresentados entre 2007 e 
agosto de 2017); 10. Casa em que a proposição tramita atualmente; 11. Status 
atual de cada proposição (Transformada em norma jurídica, arquivada, vetada 
ou em tramitação); 12. Data do último andamento (arquivamento, 
transformação em norma jurídica, veto ou tramitação); 13. Vetos parciais 
apresentados; 14. Vetos parciais derrubados; 15. Vetos totais apresentados; 16. 
Vetos totais derrubados; Desde já muito obrigado! xxx" (sic) 

ATENDIDO 

  "Boa tarde, sou espanhola, mas tenho uma casa no Brasil. Vi na web que o 
Senado Federal apresenta todos os anos concursos para o trabalho de médico, 
psicólogo, e etc. Sou psicóloga e gostaria de saber se, como espanhola, posso 
me apresentar a esses concursos estaduais? À espera de sua resposta, 
saudações cordiais."(sic) 

ATENDIDO 

  "Prezados, estou tentando acessar o Suplemento n° 207 referente ao MPV 
449/2008, mas não estou obtendo sucesso. Vocês poderiam, por gentileza, me 
enviar esse documento? Agradeço desde já. Atenciosamente." (sic) 

ATENDIDO 

  "Boa tarde, meu nome é xxx e sou graduando em Direito pela UFU (Uberlândia-
MG). Sou bolsista do programa de Iniciação Científica e pesquiso sobre a gênese 
da Lei 1.079/1950, que versa sobre os crimes de responsabilidade. 
Recentemente ao acessar a tramitação da lei pelo site do Senado tenho 
dificuldade em seguir os links indicados para as páginas específicas da discussão 
parlamentar nos Diários do Congresso Nacional. A mensagem que aparece é 
algo como ´não foi encontrado tal página´. Quando estudando a tramitação da 
mesma lei pelo sistema da Câmara dos Deputados, obtive o mesmo problema 
e, ao entrar em contato com eles, fui orientado a fazer uma modificação no meu 
programa do JAVA. Agora consigo acessar normalmente os arquivos. Gostaria 
de saber se vocês do Senado possuem algo semelhante para que eu possa 
acessar os arquivos. No mais, gostaria de saber quais tipos de ajuda adicional 
posso receber relativo a minha pesquisa com os crimes de responsabilidade no 
período de 1946-1964. Att, xxx." (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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"Solicito cópia do PLS 93/93,  intitulado como a Lei dos Planos de Saúde, 
incluindo nesse relatório todo o trâmite, bem como seus vetos e a justificativa 
destes."  

ATENDIDO 

  "Olá, meu nome é xxx e eu estou fazendo um trabalho escolar sobre reforma 
agrária, eu gostaria de saber se há possibilidade de vocês enviarem documentos 
para a minha residência relacionados a reforma agrária, agricultura e etc, como 
por exemplo leis, projetos, relatórios desenvolvidos pela CRA, eu não se vocês 
tem uma verba para destinar esse tipo de material impresso para a população, 
mas, se puderem enviar estes a mim, ficarei imensamente agradecido!!!  
xxx."(sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde! Desejo informações sobre o Coronel José Felix de Carvalho, Senador 
baiano, que atuou antes de 1911." (sic) 

ATENDIDO 

"Prezados(as), Sou pesquisador na Universidade de São Paulo, e venho por meio 
da L.A.I. solicitar cópias, preferencialmente digitalizadas, de relatórios 
elaborados na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo, PDS Número 115, de 2011. Trata-se da discussão 
do texto das Notas Reversais entre os Governos de República Federativa do 
Brasil e da República do Paraguai sobre revisão das tarifas da energia da Itaipu 
Binacional. Com a finalidade de reforçar a clareza da minha solicitação, os 
relatórios que procuro não são nem o parecer da relatora Senadora Gleise 
Hoffmann, nem Pautas e Atas das reuniões abertas." (sic) 

ATENDIDO 

  "Excelentíssimo Senhor Senador da República, Venho, através deste e-mail, 
solicitar materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha residência. 
Sou estudante do curso de Direito e preciso estar sempre atualizado. Desejo 
com isso acompanhar as leis, estatutos. Já enviei vários pedidos mas nenhum foi 
acatado. Sou cidadão e não tenho condições financeiras para adquirir tais livros. 
Sou bolsista e, além disso, minha família é de baixa renda. Se possível, gostaria 
de receber a Constituição Federal (CF) atualizada assim como códigos e 
anteprojetos que estão em discussão no Senado Federal. Também, se não for 
incomodo, queria lhe solicitar um exemplar do ECA, código penal, código civil. 
Estes são de extrema necessidade para minha vida acadêmica e, como não 
tenho condições para comprar um livro que contenha todos, estou aqui lhe 
pedindo. O que o senhor me enviar ficarei muito grato e servirá muito para os 
meus estudos. Como retribuição, levarei o material para todos os meus colegas 
e mostrarei toda minha admiração. Desde já agradeço a atenção. Segue, logo 
abaixo, meus dados para envio. (sic)  

ATENDIDO 

"Solicito cópia na integra do texto da Medida Provisória 717/16 que trata de 
transformar o cargo de Natureza Especial de Chefe do Gabinete Pessoal do 
Presidente da República em cargo de Ministro de Estado Chefe do Gabinete 
Pessoal do Presidente da República." 

ATENDIDO 

  "Boa noite! Por gentileza, como faço para ter acesso aos registros (vídeo; 
transcrição traquigráfica; áudio, ata, etc.) da Audiência Pública realizada no dia 
29 de novembro de 2011, pela Comissão de Direitos Humanos (CDH), acerca do 
projeto de lei que criminaliza a homofobia (PLC 122/2006).  
Att,xxx." (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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"Boa noite. Estou fazendo uma pesquisa sobre Attilio Vivacqua, capixaba que 
exerceu o cargo de senador entre 1946 a 1961, tendo falecido em pleno 
exercício do mandato. Gostaria de saber se existem áudios contendo 
pronunciamentos do referido senador e se é possível acessá-los.  
Obrigado." (sic) 

ATENDIDO 

"Em complemento a informação provida no atendimento 1460425, gostaria de 
saber se o sistema da TECHNE é usado no calculo de folha de pagamento de 
todo o senado ou de apenas alguns setores, ou tipos de vinculo (parlamentares, 
efetivos, comissionados e etc)." 

ATENDIDO 

"Solicito receber os ofícios enviados sobre a CPMI da JBS." ATENDIDO 

  "Bom dia. Tenho interesse em ter acesso ao inteiro teor do ´Relatório Final da 
CPMI criada através do requerimento nº 151/93-CN´, sendo que a via disponível 
neste site, em formato PDF, possui algumas partes ilegíveis, como pode ser 
verificado na página 373/516. Solicito, portanto que tal documento seja 
disponibilizado de forma legível. Agradeço desde já o empenho em providenciar 
o requerido. Atenciosamente. xxx." (sic) 

ATENDIDO 

"Prezados Senhores Requeiro obtenção de vistas e autorização para extração de 
cópias reprográficas dos processos números: 009.261/11-7 e 030.950/12-7 
(contratação locação veículos para Senado Federal) Aguardo resposta, com 
brevidade. Grata! xxx" (sic) 

ATENDIDO 

"Sempre acompanho as sessões plenárias e durante a realização das mesmas 
nunca vejo o número total de parlamentares no plenário, que é de 81 senadores. 
Acho que todos deveriam comparecer para nos representar. Por isso, gostaria 
de saber se o ponto dos senadores é cortado quando faltam e se alguma medida 
administrativa é tomada em virtude da ausência." 

ATENDIDO 

"Consta no Diário Oficial do Senado que o Senador Antonio Anastasia esteve 
presente nas sessões dos dias 23, 24 e 25/5/17. Mas também foi aprovado o 
RQS 273/2017, que requer, em virtude de designação para participar da Sessão 
Plenária da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana - EUROLAT, 
autorização para ausentar-se dos trabalhos da Casa entre os dias 22 e 24 de 
maio de 2017 e, comunica a ausência do País no período de 21 a 28 de maio de 
2017. Portanto, gostaria de saber se no período de 22/5 a 24/5, o Senador de 
fato esteve presente nas sessões plenárias no Senado ou se participou de uma 
Assembleia Parlamentar fora do país." 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber se a CPMI da JBS encaminhou algum ofício ao ex-diretor do 
BNDES, José Cláudio Rêgo Aranha. Se positivo, gostaria de ter acesso à cópia do 
documento."  

ATENDIDO 

"Solicito receber cópia, na íntegra, da PEC 14/2016, que trata da criação das 
polícias penitenciárias federal, estaduais e distrital, incluindo cópia da Emenda 
n° 1." 

ATENDIDO 

"Prezados, solicito que seja informado o número total de proposições 
legislativas em tramitação nesta Casa, relativos a matéria penal (criação de 
crimes/ilícitos penais ou modificações do texto de normas penais etc), entre o 
período de 2001 até 2016.  
Se possível, solicito que o número de proposições legislativas de 
caráter/conteúdo penal seja dividido por ano, dentro do período 
supramencionado." (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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  "Boa tarde, Me chamo xxx, sou estudante de Ciências Econômicas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Procuro informações 
orçamentárias de despesas empenhadas em Ensino Superior no Painel do 
Cidadão do SIGA Brasil, porém só consigo ter acesso a partir de 2012. Minha 
dúvida é a seguinte: é possível obter dados mais antigos, desde o ano de 1995? 
Como posso obtê-los? Atenciosamente, xxx." (sic) 

ATENDIDO 

  "Senhores, por favor, vou pegar um exemplo para que possam ensinar-me o 
passo a passo. Por favor, não me dêem link geral. A partir desse irei saber fazer 
todas as consultas. O Senador Paulo Paim vive convocando audiência pública 
para seus militantes junto a organismos sociais (seu núcleo de votos), pois bem 
para a convocação do CHHET de hoje, dia 25/09, que está ocorrendo agora 
inclusive, quero saber onde olho quanto custa às convocações. Quanto que sai 
os hotéis, passagens, diárias, HE funcionários Senado para essa audiência 
específica. 2) qual o passo a passo para olhar o custo Mensal das audiências 
pedidas pela CHHET? 3) como calcular quanto custa mensalmente as audiências 
públicas pedidas por um Senador específico no caso o Paulo Paim? E como 
consultar quais as pessoas/ONG/sindicatos são convocadas por ele? Por favor, 
passo a passo para eu nunca mais incomodá-los. 3) OUTRO ASSUNTO, se 
possível.  Com relação à reforma do apartamento funcional dos Senadores, 
quero saber como entender os detalhes de uma reforma como a dos de 
2950000,00 para Lídece da Mata? Se o próprio nome diz funcional porque 
precisa ter luxo? No caso, o apto da  Lídice qual foi a última reforma feita NESSE 
apto? Qual o passo a passo para olhar como cada apartamento funcional tem 
OS para reforma. Quais as regras para a OS ser gerada? O projeto arquitetura é 
aprovado por quem? A fiscalização com no acompanho andamento processos 
irregulares?"(sic) 

ATENDIDO 

  "Foi publicado no diário oficial da união a mensagem nº 340 de 12 de setembro 
de 2017 e não consigo ver seu andamento." (sic) 

ATENDIDO 

  "Prezados Senhores, com base na Lei de Acesso à Informação e nas Leis 
Orçamentárias de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017, gostaria de saber se havia 
orçamento disponível para a nomeação de mais um servidor efetivo do cargo de 
Analista Legislativo - Especialidade Administração (AADM), nos anos 2012, 2013, 
2014, 2015 e 2017 (excluindo 2016). Favor reproduzir estes questionamentos 
juntamente com a resposta. Muito obrigado pela atenção." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber qual foi o gasto do Senado Federal com auxílio-moradia para 
os Senadores nos últimos anos? (2015,2016,2017)". (sic) 

ATENDIDO 

"Pessoas do Senado Federal, Solicito informar: - Qual o salário-base de cada 
Senador; - Quais os descontos sobre o salário de cada Senador; - Quais os 
benefícios pecuniários adicionais recebidos por cada Senador; - Quais os 
benefícios não pecuniários adicionais recebidos por cada Senador; - Quais as 
vantagens adicionais recebidas por cada Senador; - Quais os privilégios estatais 
usufruídos por cada Senador; - Quais os privilégios estatais usufruídos pelos 
familiares de cada Senador; Atenciosamente, xxx. (sic) 

ATENDIDO 

  "Caros atendentes, Para subsidiar pesquisa acadêmica, preciso encontrar as 
notas taquigráficas das comissões mistas de MP que ocorreram a partir de 
março de 2012. Não consegui achar no site. Podem me enviar um link para 
acesso. Grato." (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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"Prezados, gostaríamos de ter acesso ao conjunto documental, ou seja, ao 
processo que foi arquivado em 25/08/72, conforme consta no histórico de 
tramitações disponível no link 
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/8792 , no qual 
estão formalizadas as ações e justificativas para a criação da Telebras. Como é 
possível ter acesso a esses documentos? Ressalto que a nossa necessidade é 
para contextualizarmos a criação da Telebras." (sic) 

ATENDIDO 

Se possível, gostaria de receber a Constituição Federal (CF) atualizada assim 
como códigos, código civil, penal e anteprojetos que estão em discussão no 
Congresso Nacional. Desde já agradeço muito a atenção. Segue, logo abaixo, 
meus dados para envio. Nome:  
Muito Obrigada! Atenciosamente, xxx (sic) 

ATENDIDO 

"Grau de instrução de cada deputado federal e cada senador, se possível com 
nome de cada estabelecimento de ensino que cursou". (sic) 

ATENDIDO 

"A ARTIGO 19 e a Rede de Justiça Criminal gostariam de saber se existe alguma 
normativa interna que regule medidas que visem restringir o acesso do público 
no Senado Federal? Em caso positivo, solicitamos o envio de tais normativas." 
(sic) 

ATENDIDO 

"O Senador Aécio Neves foi afastado de suas funções como Senador. O que 
quero saber é, se eu e mais milhões de brasileiros vamos continuar a pagar seu 
salário?"(sic) 

ATENDIDO 

  "Gostaria de saber os documentos que tem disponível sobre o senador 
Petrônio Portella, entre 1974- 1980." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de receber o Aviso nº 123/ 2017, do Ministro de Estado da Saúde, que 
foi recebido na Casa em relação à resposta ao Requerimento 380/2017, 
referente informações solicitadas ao Ministério da Saúde sobre segurança e 
eficácia do medicamento chinês Leuginase." 

ATENDIDO 

  "Solicito o nome de todos os senadores com os telefones dos gabinetes, e os 
e-mails." 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber quantos senadores assinaram a criação da PEC 03/2016 que 
prever a inclusão, em quadro em extinção da administração pública federal e 
em quais momentos essas assinaturas foram feitas. Gostaria de saber também 
o total de senadores que apoiaram essa PEC, seus nomes e o ultimo  
parlamentar a apoiar o texto." 

ATENDIDO 

  "Por favor, somos da divisão gráfica da UFRJ e estamos precisando de auxílio: 
Vocês têm atas de registro de preços com materiais gráficos (insumos) para que 
possamos solicitar adesão? Vocês têm máquinas para doação? Somos uma 
gráfica universitária." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de ter acesso ao Relatório integral da CPMI do Cachoeira para fins de 
estudo e análise." (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito receber em meu e-mail pessoal xxx, todos os projetos de lei criados 
pelo senador afastado, Aécio Neves." 

ATENDIDO 

  "Solicito, por gentileza, acesso ao documento digitalizado (colorido) da 
Mensagem nº 150/72-PR, enviada pelo Presidente da República ao Congresso 
Nacional no dia 9 de junho de 1972, a qual dispõe sobre a criação da Telebras. 
Além disso, peço que verifiquem, por gentileza, se os documentos abaixo 
encontram-se no arquivo do Senado: *exposição de motivos 57/71-MC 
exposição de motivos de nº 118/71-MC *exposição de motivos 123-B" (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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  "Prezados, boa tarde! Poderia me informar o quanto o Senado Federal gastou 
(empenho) nos anos de 2014 – 2015 – 2016 – 2017, para as contas 
orçamentárias relacionadas abaixo. 3.3.90.39.09 – armazenagem; 3.3.90.39.47 
– Serviços de comunicação em geral; 3.3.90.39.74 - Fretes e transportes de 
encomendas;" (sic) 

ATENDIDO 

  "O Congresso Nacional tem um orçamento de 8 bilhões e nós contribuintes 
pagamos 8 bilhões para os 594 parlamentares. Quero saber o que é feito com 
os 8 bilhões anual só de orçamento, enquanto isso este orçamento é maior que 
8 estados brasileiros, sendo mais do que Roraima, Amapá e Acre juntos somam 
7 bilhões e Alagoas tem 5 bilhões 750 milhões para 3 milhões de habitantes. 
Compare o orçamento de Alagoas e o orçamento do Congresso com 3 milhões 
de habitantes para 594 parlamentares. Ao invés de estarem buscando a 
melhoria do país, ficam gastando dinheiro para si próprio." 

ATENDIDO 

  "Prezados, Estou investigando a tramitação da Lei nº 7.232/1984, resultante da 
Mensagem (CN) 77 de 1984. Tentando buscar a íntegra das emendas 
apresentadas, conforme informações de trâmite em 11/09/1984, elas foram 
publicadas no "DCNS 12 09 PAG 0001.". Eu entendo que deve ter sido publicado 
um suplemento do Diário do Congresso Nacional em 12/09/1984, entretanto, 
esta edição não está disponível para consulta online. O meu entendimento está 
correto? Seria possível receber essa edição digitalizada?"(sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber se o senador Aécio Neves, estando afastado do seu cargo, 
continuará recebendo o seu salário de parlamentar?" 

ATENDIDO 

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

ATENDIDO 

  "Procuro todas as sugestões para a ´reforma política.´ Sugiro o acesso direto a 
todas as sugestões de legislação por ordem alfabética dos assuntos e 
independentes de ´categorias´. Se EC, PL, MP, o que poderá ser consultado 
separadamente por opção. Att." (sic) 

ATENDIDO 
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