
  

 

SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Serviço de Informação ao Cidadão 

Relatório Mensal 

Outubro de 2016 

 

1. NÚMERO DE PEDIDOS 

No mês de outubro foram recebidos 120 pedidos de informação, 

relacionados no Anexo I. 

O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no 

ano de 2016. 

  

2. PRAZO DE RESPOSTA 

Dos 120 pedidos de informação, 62 (51,7%) foram atendidos em até 

um dia, 23 (19,2%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 25 (20,8%) 
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foram atendidos entre seis e vinte dias e 10 (8,3%) foram atendidos em 

mais de vinte dias. 

 

2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2016 

Em relação ao ano de 2016, dos 1123 pedidos de informação 

recebidos até o mês de outubro, 561 (50,0%) foram atendidos em até um 

dia, 170 (15,1%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 292 (26,0%) 

entre seis e vinte dias, e 100 (8,9%) em mais de 20 dias. 
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3. TEMAS DOS PEDIDOS 

ASSUNTO Total % 

ATIVIDADE LEGISLATIVA 35 29,2% 

CONCURSO PÚBLICO 19 15,8% 

REMUNERAÇÃO 13 10,8% 

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 12 10,0% 

SENADOR 12 10,0% 

SERVIDOR 9 7,5% 

LEGISLAÇÃO 6 5,0% 

CONTRATOS E LICITAÇÕES 3 2,5% 

GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA 3 2,5% 

OUTROS 2 1,7% 

PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA 2 1,7% 

ARQUIVO 2 1,7% 

BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES 1 0,8% 

CEAPS E NOTA FISCAL 1 0,8% 

Total Geral 120 100,0% 

 

4. NEGATIVAS DE ACESSO 

No mês de outubro houve duas negativas de acesso. Um dos 

pedidos requereu informações protegidas por sigilo médico. O outro 

solicitou informações classificadas como pessoais. Não foram interpostos 

recursos contra as negativas. 

5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM-SE DISPONÍVEIS NOS 
PORTAIS DO SENADO FEDERAL 

23 pedidos foram respondidos com referência aos portais do 

Senado Federal, representando 19,1% do total do mês. 



  

 

 

Anexo I – Lista dos pedidos de informação 
 

 

SOLICITAÇÃO STATUS 
“Solicito informação sobre o número de Consultores Legislativos, individualizado, 
por cada área dos quatro núcleos temáticos e a existência ou não de cargo vago, 
também, de forma individualizada por cada área. Solicito, ainda, a demanda de 
trabalhos de cada área no ano de 2016. (Exemplo: Núcleo de Direito: Direito Penal, 
Processual Penal e Penitenciário - X consultores - X cargos vagos - X demanda em 
2016)”. (sic) 

ATENDIDO 

“Olá, boa tarde! Por gentileza, agradeceria por confirmar a informação que com 
180 dias corridos, de exercício do mandato, um Senador da República brasileira 
adquire o direto à aposentadoria integral. Eventualmente, 181 dias. 
Atenciosamente”. (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite, Solicito planilha onde constam o montante de todos os valores de 
arrecadação, para pagar a aposentadoria no Brasil. E quais impostos e percentuais 
são destinados para integrar esse montante”. (sic)  

ATENDIDO 

“Para terminar uma pesquisa que estou a fazer, sobre pensões e aposentadorias 
públicas, preciso da relação dos Senadores aposentados e, assim também, da 
relação dos pensionistas de ex-senadores falecidos, com seus vencimentos. Como 
faço para obter? “ (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde. Parece que vai sair o concurso do senado para esse ano. terá vaga para 
médico OFTALMOLOGISTA? obrigado XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados, Procuramos por gravuras de João Inácio da Cunha, Visconde de 
Alcântara, Senador em 1826 e antigo presidente da Sociedade Auxiliadora da 
Indústria Nacional para homenagem em exposição permanente em nossa sede. 
Poderiam nos informar se existe em arquivo algum registro do referido Senador? 
Grata.” (sic) 

ATENDIDO 

“Não vejo como posso acessar, vem o nome mais não vem os vencimentos. 
Porque? Preciso e em PDF seria muito melhor, com os nomes dos Senadores 
aposentados e em PDF.  Pode ser”. (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria que houvesse a disponibilização também dos dados de gastos de 
gabinete, bem como, dos benefícios de cada um dos Senadores, havendo assim a 
possibilidade de relacionamento com os demais dados já disponibilizados em 
formato XML. Como exemplo, posso citar: 
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/senador/lista/atual. Sem mais, Obrigado". 
(sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia! Quais são as funções desempenhas pelos ocupantes do cargo em 
comissão, Ajudante Parlamentar Sênior? Este cargo é somente para ocupação 
junto aos gabinetes dos senadores, em Brasília, ou pode ser exercido nos 
escritórios de apoio? Não achei no site informações a respeito”. (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia. Gostaria de saber o que dizia o art. 15 do Projeto de lei 052/1988 (nº 
688/88 na origem), que se tornou a lei de crimes de raça e cor (Lei 7716/90). O art. 
foi vetado e não consegui encontrar o que dizia. Poderiam verificar e informar, por 
gentileza? Grato desde já. XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber se é possível ter acesso para donwload ao acervo de metadados 
do LEXML de legislação, tanto em XML quanto em CSV.” (sic) 

ATENDIDO 



  

 

 

“Solicito com base na Lei de Acesso à Informação, cópia das atas das sessões em 
que foram votadas as nomeações e indicações dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal, desde 1891 até 1988. Caso não seja possível copiar todas as atas, pediria 
acesso aos dados para análise. Ressalto, que as sessões do Senado em que eram 
analisadas as indicações e nomeações de ministros do STF eram sigilosas. Portanto, 
além do voto ser secreto, as sessões também eram fechadas. O Supremo não 
dispõe dessas informações, e elas são relevantes para a história da Corte e para 
compreender as disputas políticas ao longo do tempo, neste assunto específico”. 
(sic) 

ATENDIDO 

“não, eu preciso da relação dos senadores aposentados com seus respectivos 
vencimentos, o que a tabela não mostra” (sic) 

ATENDIDO 

“Com base na Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, solicito listagem com os 
nomes dos titulares do plano de saúde SIS - Sistema Integrado de Saúde.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde! Está em tramitação a PEC 130/15, que trata da suspensão do prazo de 
validade dos concursos em tempo de crise econômica. Porém, o texto da emenda é 
bem resumido e não especifica como seria a aplicação da PEC no caso concreto, ou 
mesmo se haverá necessidade de lei que a regulamente. Gostaria de saber, como 
se daria os efeitos desta Emenda, sua aplicação e abrangência, ou seja, seu 
funcionamento. Estou muito interessado por sua aprovação, mas gostaria destes 
esclarecimentos. Aguardo e agradeço”. (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite: Se possível, solicito cópia dos pareceres e emendas realizadas ao 
Projeto de Lei do Senado -PLS 21/90, de autoriza do então Sen. Jarbas Passarinho, 
que resultou na lei complementar n. 64/90. Minha pesquisa deseja identificar 
especialmente a autoria e a fundamentação que ensejou a redação do art. 1, inciso 
II, alínea a, item 9. Obrigado. XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber informações sobre o processo 15488/2015-16, que trata de 
repactuações da empresa Hpex (Contrato 78.2015). Se possível poderia passar 
informações sobre localidade e na medida do possível, uma previsão para finalizar 
o processo. Obrigado XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Qual a previsão para a abertura de um novo concurso de nível médio e 
superior?”(sic) 

ATENDIDO 

“Solicito receber as notas taquigráficas do Seminário ‘E agora, Werner?’, realizado 
na CCT, na quinta-feira 29/9.” (sic) 

ATENDIDO 

“Eu, gostaria dos textos aprovados e dos que ainda estão para serem votados, que 
tratam exclusivamente das leis voltadas para à agricultura de exportação. Quais os 
benefícios, linhas de crédito acesso a mercados. Qual é a lei e projetos de lei, que 
tratam de terrenos para à agricultura e quais os requisitos para obtenção”. (sic)   

ATENDIDO 

“Solicito todos os documentos referentes à MP 1602/97, incluindo pareceres das 
comissões e textos originais. Caso seja possível gostaria também de todos os textos 
e documentos da Lei 9532 de 1997”. (sic) 

ATENDIDO 



  

 

 

“Entrei em contato recentemente com os senhores para solicitar os caminhos no 
site do Senado pelos quais poderia ter acesso às notas taquigráficas de algumas 
audiências públicas ocorridas na CCJ, no período de 24/10/2000 a 10/02/2004. 
Trata-se das audiências públicas em que os senadores ouviram informações de 
várias autoridades sobre o projeto da Câmara que versava sobre a reforma do 
Judiciário. Ou seja, PEC 96/92, e depois PEC 29 no Senado. Os senhores me 
responderam. Segui as instruções, mas as datas das audiências que coloquei o 
sistema não fez a busca. Portanto, seguindo suas orientações, estou retornando 
para manifestar minha dificuldade e solicitar ajuda, pois se trata de pesquisa de 
doutorado em direito. As datas são: 24 de outubro de 2000; 28 de março de 2001; 
08 de agosto de 2001; 21 de agosto de 2001; 
26 de setembro de 2001; 23 de julho de 2003 13 de agosto de 2003; 20 de agosto 
de 2003; 27 de agosto de 2003; 10 de setembro de 2003; 28 de janeiro de 2004; 04 
de fevereiro de 2004; 10 de fevereiro de 2004.”(sic) 

ATENDIDO 

“Sou advogado da XXX. Nesse passo, a fim de instruir o procedimento com provas, 
necessito de cópia física e autenticada do Relatório Final consolidado da CPMI da 
Petrobras de dezembro de 2014. Segundo o documento disponível no site do 
Senado, referido relatório possui 914 páginas. De se salientar que o motivo das 
cópias serem físicas e assinadas por algum servidor do Senado, atestando que 
referidas cópias conferem com os os documentos originais do processo que 
tramitou no Senado, é a necessidade de cumprimento das formalidades exigidas 
pela Convenção de Haia para a produção de Apostilamento de documentos pelo 
Ministério da Justiça do Brasil, a fim de  que os referidos documentos tenham 
validade para serem apresentados perante a Justiça norte americana. Por fim, 
desde já autorizo que a retirada das cópias seja feita pelo advogado XXX. 
Atenciosamente, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde! Sou estagiário do XXX e estou produzindo uma análise para o meu TCC 
sobre a comunicação interna com foco no Portal da Intranet. Portanto com base na 
lei de acesso à informação, eu gostaria de solicitar os dados de acesso das abas 
(Notícias, Pessoas, Saúde, Educação, Informação e Documentação) dentro do prazo 
da lei de 10 dias.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde! Prezados estou precisando da Exposição de Motivos da Lei 11.483 de 
2006 - Lei de Incentivo ao esporte.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde! Gostaria de saber se técnicos administrativos que trabalham no 
Senado Federal podem cumular sua função com a de advogado na iniciativa 
privada. Minha dúvida é em razão de ter interesse em realizar concurso para o 
Senado Federal.” (sic) 

ATENDIDO 

“receber novamente os dados do seguinte protocolo: Em atenção ao pedido nº XXX 
possuir acesso ao conteudo do site: 
http://myaccount.dropsend.com/file/7b42b869c06e6ba2” (sic) 

ATENDIDO 

“Estou realizando uma pesquisa e gostaria de saber se é possível obter o INTEIRO 
TEOR (com as respectivas justificativas) das seguintes emendas ao projeto da 
CF/88: EMENDA n.05748 APROVADA - RITA CAMATA (PMDB/ES) e EMENDA:00611 
APROVADA - OSMIR LIMA (PMDB/AC), contidas nos anais da Constituição/1988. 
Gostaria, ainda, de obter o projeto e os anais da EMENDA CONSTITUCIONAL DE 
REVISÃO N. 03/1994 Agradeço desde já.” (sic) 

ATENDIDO 



  

 

 

“Prezados, Sou estagiário do XXX e estou produzindo uma análise sobre a 
comunicação interna com foco no portal da intranet do Senado Federal. Entrei em 
contato com o setor responsável por esta comunicação no ramal (XXX) e fui 
informado pelo XXX que só poderia ter acesso a essas informações através de uma 
solicitação formal feita pelo site. Portanto, solicito por meio deste formulário os 
índices de acesso/alcance das seguintes abas do Portal (Notícias, Educação, 
Comunicados, Classificados e Talentos do Senado) com base na lei de acesso à 
informação dentro do prazo de 20 dias. Atenciosamente, XXX!” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde. Necessito de uma Certidão do Senado Federal informando que não há 
regulamentação ou Lei em vigor que regulamente o Art. 40, §4º, I da CF/88 para 
fins de impetrar Mandado de Injunção.” (sic) 

ATENDIDO 

“Quero saber qual a data prevista para a liberação do Consurso Público do Senado 
Federal.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde. Solicito seja enviado via e-mail a Resolução atual sobre concessões de 
rádio e TV, bem como demais documentos atuais a respeito, como por exemplo 
pareceres dos parlamentares a respeito da matéria. Tal solicitação visa conclusão 
de estudo na área.” (sic) 

ATENDIDO 

“Lei de acesso a Informação: Boa tarde, Por conta de um trabalho de pesquisa para 
o Doutorado, gostaria de obter documentos referentes à Lei 12.965, de 23 de abril 
de 2014, ou popularmente conhecida como Marco Civil da Internet. Me interessam 
todas as menções e discussões sobre o tema: notas taquigráficas, atas das sessões 
do Plenário do Senado e principalmente as notas taquigráficas e atas das Sessões 
da Comissão de Constituição e Justiça, na qual o tema foi primeiramente discutido. 
Estou à disposição no endereço de e-mail para esclarecer qualquer dúvida que 
venha surgir. Obrigado”. (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia! Como posso saber se haverá concurso para o Senado Federal na área de 
segurança ou policia? Embora seja um cargo muito disputado, para Deus não existe 
disputa. Me chamo XXX e uma das minhas metas e consequência da minha 
vontade e sonho é de poder exercer esta função. Há possibilidade ou chance?” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite. Peço que o Senado Federal me envie uma planilha, em formato xls, 
com as informações sobre os funcionários lotados em gabinetes de senadores, 
gabinetes de lideranças, secretaria, promotoria, comissão, conselho, ouvidoria, 
consultoria, comitê, advocacia, instituto, cerimonial, assessoria etc, ou seja, toda a 
estrutura do Senado Federal 
[https://www12.senado.leg.br/institucional/estrutura]. As colunas da planilha 
devem ter os seguintes nomes: nome completo do servidor; vínculo (efetivo ou 
comissionado); situação (ativo ou aposentado); lotação; status (cedido pelo Senado 
ou cedido para o Senado ou não); categoria; especialidade; símbolo; função; 
admissão (inserir data); término da admissão (inserir data). Tal formato já é usado 
pelo Senado Federal nesta página 
[http://www.senado.gov.br/transparencia/rh/servidores/nova_consulta.asp]”. (sic) 

ATENDIDO 

“Acrescento ao pedido, feito por mim, identificado com o código XXX a seguinte 
informação. A planilha anteriormente citada deve conter ainda as seguintes 
colunas: Estrutura Remuneratória Básica; Vantagens Pessoais; Vantagens Eventuais 
- Função Comissionada; Vantagens Eventuais - Horas Extras; Total de descontos 
Obrigatórios; e Remuneração Após Descontos Obrigatórios. As informações 
também devem seguir os moldes do que informa à seção de transparência do site 
do Senado Federal”. (sic) 

ATENDIDO 



  

 

 

“Boa noite. Gostaria de saber o nome completo de todos que foram atendidos por 
médicos do Senado Federal desde janeiro de 2015. Envie-me uma tabela com o 
nome do paciente, o dia do atendimento, o tipo de serviço e o nome do médico 
que fez o serviço”. (sic)  

NEGATIVA DE 
ACESSO1 

“Boa noite. Gostaria de receber: 1) uma planilha sobre a área, em metros 
quadrados, das salas das lideranças de partidos/blocos/maioria/minoria/governo 
representadas na Casa. A planilha deve conter as seguintes colunas: liderança; 
edifício; bloco; andar; ala; gabinete; e área ocupada em metros quadrados (área 
inclui banheiro e copa); 2) uma planilha sobre a área, em metros quadrados, das 
salas de gabinete de todos os 81 senadores da Casa -- inclusive, o presidente do 
Senado. A planilha deve conter as colunas: nome do senador; partido do senador, 
UF do senador; edifício; bloco; andar; ala; gabinete; e área ocupada em metros 
quadrados (área inclui banheiro e copa”. (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados, Solicito o edital do concurso de Consultor de Orçamentos de 2008, 
organizado pela FGV. Atenciosamente, XXX”. (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia. Gostaria de saber quanto custou para elaborar, produzir e imprimir o 
livro Impeachment - O julgamento da presidente Dilma Rousseff pelo Senado 
Federal, editado pela Secretaria Agência e Jornal do Senado (SAJS). Também me 
informe qual foi a tiragem do livro, bem como o número de livros que foram 
distribuídos e para quem foi essa distribuição. Se houver livro para a venda, diga 
qual é o preço da unidade, em reais”. (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite. Gostaria de receber uma planilha sobre os apartamentos funcionais do 
Senado Federal. A planilha sobre apartamentos funcionais deve conter as seguintes 
colunas: endereço, número de suítes, número de quartos, metros quadrados, valor 
estimado do imóvel, nome do atual senador residente ou do último senador 
residente, data de entrada do senador e data de saída do senador. Peço que me 
informe ainda quais foram os gastos com manutenção de cada um dos 
apartamentos funcionais e o tempo de início e fim da manutenção”. (sic) 

ATENDIDO 

"Prezados, Solicito a Exposição de Motivos da Lei n. 13.303, de 30 de junho de 
2016. Atenciosamente, XXX" (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia. Gostaria de saber os custos, por etapa, da produção e impressão do livro 
20 horas na história: a longa sessão de admissibilidade do impeachment da 
presidente Dilma Rousseff. Peço que me informe ainda o número de tiragem do 
livro, bem como quem recebeu cada unidade. Diga ainda se a unidade foi 
comercializada e o valor unitário, em reais, de cada livro. Os livros foram 
distribuídos para senadores, por exemplo? Para as lideranças de partido? Se sim, 
quem recebeu e quantos livros recebeu?” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa-tarde, sou estudante de Direito e preciso do Projeto de Lei da Lei 9.807/99 
XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Qual o salário de um senador com todos as vantagens?” (sic) ATENDIDO 
“Boa tarde, Eu XXX, venho solicitar informações a respeito da frota de veículos do 
Senado Federal que será substituída este ano. O que será feito com estes carros, 
serão doados? Atenciosamente, XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito informar se o Plano se Seguridade Social dos Congressistas(PSSC)  é 
submetido as regras atuariais do mercado  ? Em caso positivo como ter acesso aos 
dados dorelatório da auditoria.” (sic) 

ATENDIDO 

                                                 
1 Sigilo médico. Foram encaminhados dados genéricos sobre o volume de atendimentos. 



  

 

 

“Favor informar a quantidade de senadores composto por este senado ,quero 
saber também se  tem algum estudo em termos de redução de despesas com a 
diminuição do número de senadores” (sic) 

ATENDIDO 

“Um trabalhador comum de carteira assinada leva 35 anos para se aposentar com 
salário bem abaixo do padrão , um senador se aposenta com quantos anos e 
quanto ele fica recebendo de salário?” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito receber a publicação dos dados biográficos do senador Aécio Neves.” ATENDIDO 
“Prezados, gostaria de informações quanto ao concurso público para o cargo de 
Analista Legislativo. 1. O novo certame realmente está previsto para 2017? 2. O 
edital será parecido com o anterior?” (sic) 

ATENDIDO 

“Meu nome é XXX. Faço uma pesquisa para o meu TCC sobre a representatividade 
do negro e preciso de algumas informações do Senado Federal. * Qual a 
quantidade de senadores negros (homens e mulheres) na atual legislatura do 
Senado Federal? * Durante todas as legislaturas do Senado Federal, qual a 
proporção de parlamentares negros (homens e mulheres) em relação aos 
senadores brancos.” (sic) 

ATENDIDO 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia dos seguintes 
documentos: Senador Aécio Neves Tipo de documento: recibo ou nota fiscal 
Empresa: ASAMAR S/A CNPJ: 18.007.971/0001-29 Período: todo o ano de 2015 e 
2016 Senadora Ângela Portela Tipo de documento: recibo ou nota fiscal Empresa: 
ADVOCACIA LOVERDI CNPJ: 09.269.722/0001-10 Período: todo o ano de 2016 
Empresa: SEDNA COMUNICAÇÃO, ARTE E EDUCAÇÃO LTDA ME CNPJ: 
07.880.118/0001-09 Período: todo o ano de 2016 Senador Ataídes Oliveira Tipo de 
documento: nota fiscal ou recibo Empresa: PUPBLIC PROPAGANDA & MARKETING 
LTDA CNPJ: 06.170.766/0001-09 Período: todo o ano de 2016”. (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de ter acesso ao edital do concurso de 2012 para analista do Senado.” 
(sic) 

ATENDIDO 

“Quero saber se haverá cargo de nível médio no concurso público do Senado 
Federal?” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de receber o material impreso entregue pela Coordenadora Geral 
Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Maria Lucia Fattorelli, na Audiência Pública da 
CDH, ocorrida na segunda-feira, 17/10 que foi debatido sobre saúde, Cidadania e 
Direitos Humanos.” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia pessoal! Estou fazendo uma pesquisa acadêmica e preciso saber qual foi 
o quórum mínimo de votação na aprovação do projeto de lei 123/07 que deu 
origem a lei 13.239/2015. Desde já agradeço, XXX.” 

ATENDIDO 

“Senhores, Gostaria de saber se o órgão implementa a logística reversa em suas 
contratações/licitações pública. Caso positivo, onde posso acessar as informações? 
Obrigada!” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite. Pertenço ao XXX e precisamos saber como funciona a aposentadoria 
dos senadores e seus suplentes, com infimações sobre o que vem sendo veiculado 
na mídia, como 180 dias trabalhados, suplentes.... Também o plano de saúde. Att 
XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia, gosta de saber quem foram os senadores que votaram contra a PLN 
8/2016?” (sic) 

ATENDIDO 



  

 

 

“Prezados, boa tarde! Estou realizando uma pesquisa para o meu Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) pela XXX, com a orientação da professora XXX, cujo o 
tema é Acessibilidade das Redações dos jornais do DF. O objetivo o número de 
jornalistas com deficiência nas redações de Brasília e identificar esses profissionais. 
Já encaminhei um pedido para obter alguns dados, mas gostaria de solicitar um 
reforço respondendo outras perguntas que também são importantes para a 
pesquisa: - Quantos jornalistas há na TV Senado? - Do total de jornalistas, quantos 
são profissionais com deficiência? - Em que área esses jornalistas com deficiência 
atuam na TV Senado? - Qual o tipo de deficiência de cada jornalista? Para seguir 
com o cronograma da pesquisa, preciso dessas respostas até quinta (22/10) às 14h. 
Desde já agradeço, XXX”. (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, O XXX está executando auditoria interna no processo de 
gerenciamento dos Processos Administrativos Disciplinares - PADs. A Câmara criou, 
há 4 anos, a Comissão Permanente de Disciplina para cuidar exclusivamente desse 
tema, na tentativa de melhorar a eficiência do processo. Gostaríamos de saber 
como esse processo funciona em outros órgãos da Administração Pública Federal. 
Para tanto enviamos algumas dúvidas, listadas abaixo: 1) Existe uma comissão ou 
setor específico responsável pela apuração, instauração e condução dos trabalhos 
relativos a PADs? 2) Após a conclusão do relatório final pela Comissão de PAD, 
quem é a autoridade competente responsável pelo julgamento deste relatório? 3) 
A autoridade julgadora (acima designada) possui assessoria técnico-jurídica que 
emita parecer para auxiliá-la a proferir a decisão? Por favor anexar (se houver) 
legislação específica do órgão favor anexar e incluir contato para eventuais dúvidas 
ou esclarecimentos adicionais. Agradecemos desde já pela colaboração. XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia, Gostaria de solicitar a integra da Proposta de Emenda Constitucional n. 
78, de 1981. Ementa:CRIA A PROCURADORIA GERAL DO POVO, ÓRGÃO 
CONSTITUCIONAL DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, 
INCLUSIVE OS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, A INVESTIGAÇÃO DAS VIOLAÇÕES A 
LEI E A PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO. Consigo 
localizar e visualizar sua tramitação, mas não está disponível a texto da proposta. 
Peço, por favor, que me enviem o texto ou link para acessá-lo. Att. Obrigado, XXX” 
(sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, prezado (a). Gostaria de saber se há algum índice no site do Senado 
com as Resoluções que suspenderam a execução de lei, com fundamento no art. 
52, X, da CF/88. Desde já, grato pela atenção.” (sic) 

ATENDIDO 

“Ola, preciso de informação sobre o concurso do senado. Minha dúvida é a 
seguinte: possuo diploma de tecnólogo em gestão pública, curso que concluí após 
2 anos de estudos na modalidade à distância e gostaria de saber se é aceito a 
citada formação para tomar posse no cargo de analista legislativo,pois no edital do 
concurso anterior não especificava sobre a aceitação ou não de cursos tecnólogos. 
Se possível, me informe se há servidores atualmente empossados em cargos de 
analista com apenas a formação de tecnólogo. Desde já agradeço.” (sic) 

ATENDIDO 

“Quando um senador sai de lincença médica e o suplente assume o cargo, o 
senador continua recebendo o mesmo salário? O suplente também recebe o 
mesmo salário que o senador titular do cargo?” 

ATENDIDO 

“Solicito a exposição de motivos da lei  9430/96.” (sic) ATENDIDO 



  

 

 

“Prezados Senhores, Meu nome é XXX, sou estudante do curso de direito e estou 
com dificuldades para realização de uma pesquisa. Busco algum documento que 
conste a exposição de motivos para inserção de dispositivos no código de processo 
civil em 1973. Especificamente do artigo 13. Agradeço a atenção e ajuda Att”(sic) 

ATENDIDO 

“Prezados, Pretendo estudar para o concurso do Senado Federal no qual tem 
expectativa de abertura em 2017 para o cargo de Técnico Legislativo - Informática 
Legislativa. No entanto, disseram-me que não haverá mais ‘cargos de TI de nível 
médio’ no Senado Federal. Gostaria de saber se essa afirmação procede ou é 
boato.  
Obrigado!” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber com qual idade um senador pode se aposentar e quais são os 
critérios que diferenciam a aposentadoria de parlamentares da aposentadoria do 
sistema previdenciário.” 

ATENDIDO 

“Solicito a lista de todos os consultores aposentados após a última nomeação para 
o cargo, com identificação da área originária de cada um deles (exemplo: Direito 
Tributário e Financeiro, Saúde, etc.) e da data de aposentadoria. Muito obrigada.” 
(sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, gostaria de saber se há uma exposição de motivos da Lei 13.303/16.  
Qual o embasamento técnico para as definições de ‘sobrepreço’ e 
‘superfaturamento’ constantes do art. 31, §1o, I e II?” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá, boa tarde,gostaria de obter informação, em relação ao concurso da policia do 
Senado Federal, quando vai ter.” (sic) 

ATENDIDO 

“Onde posso encontrar o Ato do Presidente do Senado 22/2016, que também 
dispõe sobre a prorrogação das licenças maternidade e paternidade, equiparando 
os direitos dos servidores da Casa. Se puderem mandar para o email agradeço. 
XXX”(sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber a lista de destinatários do livro 20 horas na história - A longa 
sessão de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde,  Gostaria de solicitar: [i] a exposição de motivos da Lei Ferrari (Lei nº 
6.729/79); [ii] os eventuais pareceres e os anais dos debates parlamentares do 
processo legislativo relativo à aprovação da mesma Lei Ferrari (Lei 6.729/79).  
O material poderá ser enviado ao meu e mail. Obrigado.” (sic) 

ATENDIDO 

“olá gostaria de saber quando será realizado o concurso para policia legislativa” 
(sic) 

ATENDIDO 

“Soube pela mídia que parlamentares brasileiros irão aos EUA para acompanhar de 
perto a eleição para presidência dos EUA. Gostaria de saber se a notícia procede e 
procedendo quais parlamentares participarão da comitiva, quando irão para os 
EUA e quando voltarão. Obrigada.” (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados, bom dia. Gostaria de saber se há previsão para realização de concurso 
público para o cargo de Técnico Legislativo - Processo Legislativo, bem como, em 
havendo, como está a tramitação do certame. Cordialmente, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Sr. Senador. Garibalde Alves , Gostaria de receber um exemplar da Constituição 
Federal atualizada (ou outros livros) para fins de estudo para concursos públicos, 
uma vez que me encontro em situação financeira desfavorável. Contando com a 
compreensão de V.Exa., desde já agradeço a atenção!” (sic) 

ATENDIDO 



  

 

 

“Boa tarde. Envio pedido complementar ao já protocolado com o código XXX. Peço 
que me envie uma planilha com as seguintes colunas sobre o uso de salas no 
Senado: tipo (gabinete de senador, gabinete de liderança, sala de fundação, sala de 
presidência ou similar, sala de associação ou sala de representação etc), endereço, 
número do gabinete, área (em metros quadrados). O arquivo deve ser em xlsx ou 
xls.” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá! Gostaria de saber como  faço para obter a seguinte informação atualizada. 
Qual o valor efetivo gasto com os parlamentares no Senado Federal (81 
senadores)?” (sic) 

ATENDIDO 

“A senadora Gleisi Hoffmann afirmou que fez uma solicitação, dentro das 
atribuições legais, para a Polícia Legislativa fazer uma verificação e uma varredura 
eletrônica nas residências dela em Curitiba e em Brasília. Ela diz que tem um 
processo no Senado de autorização formal para isso. Gostaria de ter acesso a esse 
processo. Obrigada” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá, gostaria de saber quando vai ter concurso para o Senado, como por exemplo 
de técnico legislativo, do qual exige ensino médio completo e outras modalidades. 
Obrigado pela atenção.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber se haverá concurso para servidores do senado este ano de 
2016, para policial do senado e técnico legislativo??” (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados, bom dia. Gostaria de saber qual o valor gasto em telefonia celular pelos 
senadores em agosto e setembro/2016. Atenciosamente,” (sic) 

ATENDIDO 

“Caro/a senhor/a, venho por meio desta solicitar o acesso aos dados relativos à 
tramitação e discussão do PLC 180/2008 (ou PL 73-C/99) no Senado - Projeto de Lei 
que deu origem à Lei de Cotas (Lei n. 12.711/2012). Necessito, portanto, de atas de 
reuniões, pareceres, áudios de plenário etc. que dizem respeito à matéria e que 
auxiliem a compreender como se deram os processos de discussão do PL e 
elaboração do texto final. Sou estudante de pós-graduação e estou buscando 
compreender os processos de discussão do referido PL e a consequente 
formulação da política.” (sic) 

ATENDIDO 

“Não consegui encontrar o Parecer 252/1990. Ao ler o Art.  211 do RISF.  Art. 211. 
Consistem as proposições em: (ref. 27 - Sobrescrito) Gostaria de ler na integra.” 
(sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Em setembro ou outubro de 2012, entrei com solicitação da LAI 
(Protocolo n. XXX), que me foi respondida diligentemente pelo Senado Federal em 
02 de outubro de 2012, a respeito da aplicação da Lei 11.170/2005 à Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) de seus servidores. Segundo a resposta, 
a incidência do reajuste de 15% previsto na Lei 11.170/2005 e no Acórdão TCU 
2.888/2008 deu-se também para os servidores que ingressaram no Senado Federal 
antes da referida lei e trouxeram suas VPNIs de outros órgãos públicos. Gostaria de 
saber se esse procedimento continua a ser aplicado no Senado, qual seja, o 
reajuste nas VPNIs decorrentes da Lei n. 11.170/2005 ocorreu para todos os 
servidores da Casa à época, inclusive para aqueles que entraram no Senado antes 
da Lei n. 11.170/2005, oriundos de outros órgãos públicos, e tiveram suas VPNIs 
recepcionadas pelo Senado Federal. 
Agradeço desde já a resposta. Saudações, XXX.” (sic) 

ATENDIDO 



  

 

 

“Solicitação de Documentos e Estatística de Levantamento de Atendimento de 
Pessoas com Deficiência Essa solicitação de documentos e dados estatísticos fará 
parte integrante de uma pesquisa de cunho acadêmico realizada para o Curso de 
Bacharelado em Turismo XXX, tendo como objetivo contextualizar as políticas 
públicas pertinentes ao tema ‘Acessibilidade’ em locais públicos para Pessoas com 
Deficiência e o atendimento disponibilizado para os mesmos. A coleta de dados 
para a pesquisa será desenvolvida por meio de análise documental, entrevista 
individual, por meio eletrônico, garantindo a privacidade e confidência do nome do 
respondente, os quais serão analisados pela acadêmica XXX sob a orientação da 
Profª. XXX. Solicito para compor o material de análise: 1) Portaria ou Normativa de 
Nomeação da Comissão Permanente de Acessibilidade do Senado Federal; 2) Atas 
ou Registro de Memória das principais ações da Comissão Permanente de 
Acessibilidade do Senado Federal; 3) Dados Estatístico de Levantamento de 
Atendimento de Pessoas com Deficiência do Senado Federal, do período entre 
2014 até o presente mês de outubro; A sua colaboração é de suma importância 
para a realização desta pesquisa, que pretende responder a questões pertinentes a 
temática de atendimento de pessoas com deficiência, por meio da análise dos 
dados obtidos, podendo lançar hipóteses que venham a contribuir com esse 
público. A pesquisadora compromete-se, após o término da pesquisa, entregar no 
Senado Federal, cópia digital do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a fim de 
contribuir com as discussões referentes a temática proposta. Aguardamos o 
retorno, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito o recebimento via e-mail da exposição de motivos da Lei 6830/1980, que 
aborta o assunto de execuções fiscais.” 

ATENDIDO 

“Peço que o Senado Federal volte a atualizar, no site oficial, as seções de gastos 
com combustíveis e de gastos com correspondências. Gostaria ainda que o Senado 
Federal oferecesse essas informações em formato aberto e legível por máquinas.” 
(sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber quanto, em reais, cada senador recebeu de auxílio-moradia. 
Peço que me envia as informações em uma planilha com a seguinte coluna: mês, 
nome do senador, partido, UF, valor em reais.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite! Estou estudando para ser servidor do Senado, mais precisamente para 
a Polícia Legislativa, desde a edição do último concurso e gostaria de saber se há 
previsão da edição do próximo concurso. Obrigado e aguardando.” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá. Gostaria de receber o texto na íntegra ( e se possível de matérias 
relacionadas) do Projeto de Lei do Senado, PL n. 327 de 2006 (Economico - 
Tributação) de autoria do então Senador João Alberto Souza. Projeto esse que se 
encontra arquivado e portanto não há acesso à totalidade do texto e demais 
documentos.” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito cópia do PLS 125/96, que permite a prática da eutanásia.” ATENDIDO 
“Solicito saber quais os vencimentos totais, incluíndo o vencimento básico, 
gratificações e tudo o mais que compõe os vencimentos totais integrantes da 
Policia Legislativa do Senado Federal.” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito cópia dos discursos dos Senadores Álvaro Dias e Ana Amélia, proferidos no 
plenário da Casa em 26/10.” 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber qual a despesa mensal do Senado com todos os parlamentares.” ATENDIDO 



  

 

 

“Bom dia prezado(a), Gostaria de saber se o Senado Federal possui uma base de 
dados disponível sobre as ações de mandado de segurança contra a presidência 
e/ou mesa diretora, referente as votações de projeto de lei e medida provisória. A 
solicitação tem finalidade acadêmica para pesquisa de mestrado. Atenciosamente, 
XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Em razão do meu TCC, gostaria de saber quantas pessoas com deficiência há no 
Senado, entre servidores concursados, estagiários e, se possível, comissionados. 
Em suma, aqueles que possuam vínculo direto com a Casa, excluindo-se, portanto, 
os terceirizados. Obrigado.” (sic) 

ATENDIDO 

“venho atraves da lei de acessor a informacao  solicita  guando custa salario de um 
senador por ano agradeco a atencao.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de receber cópia do texto completo do PLS 91/2010, que trata sobre a 
desaposentação.” 

ATENDIDO 

“Solicito cópia do discurso do Senador Renan Calheiros, realizado no dia 26/10, 
referente à atuação da polícia no Senado Federal.” 

ATENDIDO 

“Solicito saber quanto o Senado Federal gasta por ano com a Casa como Instituição 
Legislativa.” 

ATENDIDO 

“Boa tarde, solicito informações acerca de possível realização de concurso público 
para técnico. At, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Preciso da relação das viúvas dos senadores com o montante das pensões” (sic) ATENDIDO 
“Prezados, Sou doutoranda da UFRRJ e gostaria de ter acesso aos discursos e 
projetos de lei do senador amazonense Flávio da Costa Brito, nos anos 1967-1968 e 
1969-1975. Qual setor do Senado devo falar para poder consultar os respectivos 
documentos?” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Gostaria de ter acesso à Pesquisa de Clima Organizacional da Secretaria 
de Polícia do Senado de 2015. Obrigada” (sic) 

NEGATIVA DE 
ACESSO2 

“Prezadas e Prezados, Considerando a ausência de informações a respeito dos 
concursos para provimento de cargos públicos anteriores a 2012, com supedâneo 
no art. 10 da Lei n. 12.527/2011, solicito informações sobre o último concurso para 
provimento do cargo de advogado do Senado Federal, em específico, edital com 
conteúdo programático. Ainda nesse tocante, solicito informações sobre a 
quantidade de cargos de advogado existentes, providos e vacantes. Caso tais 
informações estejam disponíveis no site, solicito indicação do link para obtenção 
de tais dados. Cordialmente, XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

Meus caros, Estou com dificuldade em encontrar atas das discussoes que 
resultaram na Lei 6.360/76, sobre vigilância sanitária. Como faco para obte-las para 
saber o que pensaram os legisladores. Desde ja, obrigado!” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Meu nome é XXX, sou estudante do 10º período de Direito das XXX. O 
tema do meu trabalho de conclusão de curso é O Estatuto do Idoso. Assim sendo, 
gostaria de verificar com vocês se podem me enviar as atas das discussões acerca 
da Lei 10.741/2003. Tais informações seriam de grande valia para minha pesquisa. 
Desde já agradeço pela atenção.” 

ATENDIDO 

                                                 
2 Informação de caráter pessoal. 



  

 

 

“Bom dia. 1) Gostaria de uma planilha sobre as pessoas que estiveram no Senado 
Federal mas não são funcionários da Casa, funcionários terceirizados ou senadores. 
Por favor, envie-me uma tabela com as seguintes colunas: nome completo, data 
em que esteve no Senado Federal (dd/mm/aa), entidade que representa e (se 
houver essa informação) gabinete a que foi ou a que essa pessoa está ligada. 2) 
Envie-me ainda uma tabela com os nomes de todos os jornalistas credenciados 
para trabalhar no Senado Federal, bem como o tipo de crachá de cada um e o 
veículo ao qual cada um está vinculado. 3) Envie-me uma terceira tabela com as 
seguintes colunas sobre pessoas que estão autorizadas a entrar no plenário do 
Senado: nome completo, entidade que representa e (se houver essa informação) 
gabinete a que essa pessoa está ligada. 4) Envie-me, por fim, uma tabela sobre 
entidades e órgãos, como Ajufe e Banco Central, que têm salas no Senado Federal 
(excluí-se, portanto, senadores, lideranças, blocos e fundações de partidos), com as 
seguintes colunas: nome da associação/entidade/órgão, local da sala e tamanho da 
sala, em metros quadrados. Obrigada.” (sic) 

ATENDIDO 
PARCIALMENTE3 

“Prezados senhores: Muito prazer, sou professor XXX e gostaria de saber como é 
possível ter acesso aos discursos e livro (s) editado pela Gráfica do Senado, de 
autoria do ex-senador LAURO CAMPOS. O pedido se justifica porque gostaria de ler 
e/ou adotar junto aos meus alunos. Atenciosamente, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados bom dia! Estou realizando uma pesquisa acadêmica sobre PROJETO DE 
LEI DO SENADO nº 432, de 2013 e preciso muito ter acesso ao documento que 
apresenta as Emendas nºs 10 a 53 ao referido PL. Ocorre que eu não estou 
conseguindo fazer o download desse documento específico, pois dá erro. Os outros 
documentos contendo outras emendas eu consegui baixar mas justamente este 
que eu preciso os computadores que eu tentei não conseguiram baixar, 
apresentaram erro. Vocês poderiam ver se há algum erro no arquivo?? Se possível, 
poderiam encaminhar ao meu e-mail?? XXX“ (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito receber  a cópia do texto do PLS 20/2013, que dispõe sobre a política de 
valorização dos benefícios da previdência social.” 

ATENDIDO 

“Qual a probabilidade de haver o concurso de policial do senado em 2017?” (sic) ATENDIDO 
“Prezados, Eu gostaria de saber onde posso encontrar uma planilha com todos os 
dados dos votos dos senadores por propostas de votação de 2015 até hoje. att., 
XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber quais as justificativas deste Poder para a existência de uma 
força policial específica para senadores, de tamanha grandeza e custo. Quantos 
‘policiais’ existem para cada senador?” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde. Me chamo XXX, sou estudante de direito, de São Paulo. Estou fazendo 
uma pesquisa científica referente à influência do direito processual francês em 
relação ao brasileiro. O sr. pode, por gentileza, me enviar uma cópia da tradução 
oficial para o português em arquivo em PDF do ‘Nouveau Code de Procédure Civile’ 
(Código de Processo Civil Francês)? Me ajudaria muito na pesquisa. De qualquer 
forma, desde já agradeço. No aguardo da resposta.” (sic) 

ATENDIDO 

 

                                                 
3 Negativa de acesso com relação aos itens 1 e 2, considerados informações pessoais. 


