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

Novembro de 2017
1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 110 (ANEXO I)
Distribuição mensal dos pedidos de informação
160

151
137

Número de pedidos

140
120

121

133

128
112
98

100

103

113

115

110

80
60
40
20
0

2. Prazo de resposta

Anual

Mensal
ATÉ 1 DIA

74
6%

52

DE 2 A 5 DIAS

31

DE 6 A 20 DIAS

337
25%
650
49%

25

MAIS DE 20 DIAS

2

EM
TRATAMENTO

0

260
20%
ATÉ 1 DIA

DE 2 A 5 DIAS

DE 6 A 20 DIAS

MAIS DE 20 DIAS
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3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
ARQUIVO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE LEGISLATIVA
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
CONCURSO PÚBLICO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
DIÁRIAS E PASSAGENS
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
LEGISLAÇÃO
OUTROS
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
REMUNERAÇÃO
SENADOR
SERVIDOR
TOTAL

PEDIDOS
1
2
64
3
8
2
1
2
1
4
1
2
14
5
110

%
0,9%
1,8%
58,4%
2,7%
7,3%
1,8%
0,9%
1,8%
0,9%
3,6%
0,9%
1,8%
12,7%
4,5%
100,0%

4. Local da informação recuperada
PORTAL: informação integralmente disponível no portal do
Senado Federal
19%
DEMAIS FONTES: informação recuperada do acervo
documental, bases de dados ou atos normativos

50%
29%

INEXISTENTE: informação não existente no acervo documental
ou bases de dados do Senado Federal

2%

5. Negativas de acesso e recursos
Houve 02 (duas) negativas de acesso em relação a pedidos do mês de novembro, sendo
uma relativa a pedido que requer rol de informações pessoais e outra desacompanhada
de identificação do cidadão.
Não houve recurso em relação às negativas.
Não há recursos em relação a pedidos do mês novembro.
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ANEXO I – PEDIDOS DE INFORMAÇÃO TRATADOS EM NOVEMBRO/2017
PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Solicito receber por e-mail a lista impressa com os endereços e telefones dos
senadores da atual legislatura."
"Tem como receber uma cópia do texto base, aprovado pelo Senado, do projeto
que regulamenta aplicativos de transporte e as emendas, para repassar para o
pessoal do meu grupo de motorista privado?" (sic)
"Gostaria de solicitar o envio das notas taquigráficas dos depoimentos das
seguintes pessoas à CPMI do esquema PC Farias:
1) XXX: 04/06/92; 2) XXX: 09/06/92; 3) XXX: 16/06/92; 4) XXX: 25/06/92; 5) XXX:
29/06/92; 6) XXX: 04/08/92; 7) XXX: 04/08/92; 8) XXX: 07/08/92. Os
documentos podem ser enviados em formato word ou pdf. Desde já
agradeço,XXX". (sic)
"Gostaria de solicitar as notas taquigráficas dos depoimentos das seguintes
pessoas à CPMI dos Anões do Orçamento: 1) XXX: 20/10, 24/10, 25/10, 27/10,
29/10/1993 e 04/01/1994; 2) XXX: 02/12/1993; 3) XXX: 06/12/1993; 4) XXX:
09/12, 13/12 e 17/12/1993; 5) XXX: 09/01/1994; 6) XXX: 08/01/1994; Desde já
agradeço, XXX". (SIC)
"Como cidadão brasileiro que gozo do ato de fiscalizar as atividades públicas
seguindo a carta maior , a sua constituição . Venho requerer a esta casa os
valores reais , em dinheiro , o valor da remuneração recebida pelos senhores
senadores , incluindo os valores de auxílio da casa." (sic)
"Quero aprender a olhar o consolidado ano 2017 para viagens internacionais
pagas pelo senado aos senadores. e qual o passo a passo para chegar ao
consolidado de valores com passagens, diárias e assessoria nas viagens
internacionais oficiais.
2) porque 100% pedidos viagens são autorizados? ninguem presta atenção. já
teve caso negado? Os pedidos são previamente passados por alguma comissão
que apura a real e oportuna necessidade de gastar com essas viagens
internacionais?". (sic)
"Solicito receber o Relatório Final da CPI da Previdência de autoria do senador
XXX".
"Olá, Tudo bom? Gostaria de saber em que anos foram criadas as seguintes
comissões permanentes: Comissão Diretora e Comissão de Transparência,
Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Muito obrigada,
XXX." (sic)
"Gostaria de ter acesso às notas taquigráficas do depoimento do sr. XXX na CPMI
do Orçamento (Anões do Orçamento) realizado no dia 06/12/1993.
Esse documento é muito importante para uma pesquisa acadêmica quer realizo
sobre o tema. Atenciosamente, XXX" (sic)
"Boa noite, Gostaria de solicitar cópia digital da proposta popular de emenda
constitucional apresentada em 1987 pelo Movimento Nacional de Reforma
Urbana quando do processo constituinte. Obrigada, XXX." (sic)
"Caro Senhores! Gostaria de saber sobre a previsão para o preenchimento do
quadro dos servidores ,bem como a realização de concurso público,uma vez
que,a validade do concurso anterior foi expirada em 2015. Desde ja agradeço
sua atenção e colaboração,estando certo de um breve retorno. ATT:XXX" (sic)

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Desejo saber todos os incisos modificados entre as versões do Regimento
Interno da Casa (versão compilada até 28.06.2016 e versão compilado até
31.03.2017)? Grato."(sic)
"Pezad@s, Em decorrência da formulação de uma dissertação de XXX, onde
trabalho o maior conflito agrário do país, ocorrido no Estado do Paraná, venho
solicitar, na medida do possível, cópia de alguns discursos proferidos pelo
senador XXX, das datas de 26 e 30 de setembro de 1957, 02, 03, 08, 10, 15, 17,
18 de outubro de 1957, 20 e 28 de novembro de 1957 e 09 de dezembro de
1957. Se possível, as notas do dia 20 de março de 1958 e do dia 09 e 14 de julho
de 1958 e, não menos importante, mas com o intuito de finalizar a análise da
atuação do senador e como se encerra a questão do conflito no Senado, o
pronunciamento do dia 14 de agosto de 1958. Certo de poder contar com a
colaboração, agradeço." (sic)
"Caro Senhores! Gostaria de saber sobre a previsão para o preenchimento do
quadro dos servidores, bem como a realização de concurso público, uma vez
que, a validade do concurso anterior foi expirada em 2015. Desde ja agradeço
sua atenção e colaboração, estando certo de um breve retorno. ATT:XXX" (sic)
"Gostaria de saber se existe um regulamento de ética para o comportamento
dos senadores. A razão deste esclarecimento se deve ao fato de que, hoje pode
ser visto e ouvido comportamentos pessoais sendo levados à função de senador.
Essa atitude, a meu ver, colabora para que o comportamento da população
também se torne cada vez mais pessoal. Se existe um regulamento talvez fosse
necessário uma atualização do mesmo como qualquer outra realidade inerente
ao desenvolvimento humano."(sic)
"Prezados, com base na lei 12.527/2011, solicito o detalhamento de todos os
pagamentos de diárias feitos pelo Senado Federal a participantes de
reuniões/audiências/depoimentos e outras reuniões afins em comissões na
Casa (CPIs, comissões permanentes, temporárias, etc). Peço a gentileza de
enviar a resposta em arquivo XML (ou CSV, caso o arquivo seja demasiado
grande) e detalhar os seguintes campos: data da participação, nome do
beneficiário, valor da diária, justificativa do pagamento. Obrigado."(sic)
"Olá, bom dia. Gostaria de saber onde poderia encontrar uma lista com todos
os acordos entre ONU e OCDE aos quais o Brasil seja signatário. Estou fazendo
uma pesquisa e tenho o receio de deixar passar algum porque são muitos e não
sei se vocês teriam isso. Se tiverem ou puderem indicar onde poderia encontrar
agradeceria." (sic)
"Estou fazendo meu trabalho de conclusão de Curso em Direito, sobre foro
privilegiado (imunidade ou impunidade?), e gostaria, imensamente, de ter
acesso à PEC 10/2013, que tramitou no Senado com as devidas restrições, para
colocar em anexo ao meu trabalho, que certamente muito o enriquecerá. Se os
Senhores tiverem mais algum material que pudessem me enviar agradeceria a
gentileza." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Prezados Doutores, boa tarde. Sou XXX, na XXX, e estou pesquisando acerca da
reforma do Código de Processo Civil. Dessa forma, gostaria de ter acesso aos
documentos relativos ao PL n. 8046/2010, especificamente aos anais e atas das
audiências públicas realizadas. Procurei no site, mas os documentos específicos,
com o teor das discussões, não estão disponíveis. Gentileza me informar se é
possível solicitar pelo site e se V. Sas. poderiam me enviar por email ou se há
necessidade de comparecimento pessoal para obtenção de cópias. Em caso de
necessidade de comparecimento pessoal, a qual setor devo me dirigir, quem
devo procurar e qual horário de funcionamento. Agradeço desde já.
Atenciosamente, XXX" (sic)
"Solicito a íntegra do texto do Projeto de Lei Complementar nº 101/2017." (sic)
"Bom dia, Sou XXX e gostaria de ter acesso ao Requerimento apresentado na
data de ontem ao Congresso, requerimento este feito por 200 juristas com
pedido de investigação das chamadas operações jurídico-policiaismidiáticas.Desde já agradeço. XXX."(sic)
"Gostaria de saber se existe a possibilidade de resgatar as notas taquigráficas,
ou vídeo ou áudio do discurso do senador XXX, ocorrido ontem, 06/11/2017, na
CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), por volta das 19:30 -20:00,
aproximadamente." (sic)
"Prezados, gostaria de ter acesso aos pareceres e aos relatórios elaborados pela
CCJ do Senado no âmbito do PLS nº 513, de 2013, que trata da reforma da Lei
de Execução Penal. No site do Senado, não estou conseguindo baixar os arquivos
em PDF. Agradeço de antemão". (sic)
"Bom dia, gostaria de solicitar acesso ao manual de parecer da Casa, em razão
de estar estudando para o certame de consulta desta". (sic)
"Estou realizando uma pesquisa sobre a Lei nº 7.044 (de 18 de Outubro de
1982), e gostaria de mais informações sobre a sua autoria/proposição. No site
do Senado Federal obtive a informação de que essa Lei é de autoria do Poder
Executivo por meio do PLN 25 DE 1982. A Lei foi aprovada e promulgada em
outubro, mas houve uma mudança de gestão no MEC em agosto do referido
ano. Em suma, a informação que eu gostaria de obter é se a autoria/proposição
ocorreu antes (por meio do Ministro XXX) ou depois (por meio da Ministra XXX)."
(sic)
"Solicito os áudios e os registros taquigráficos da tramitação do PL 160/2009
Apelido: Projeto da Lei Geral das Religiões". (sic)
"Solicito três cópias da pauta da reunião da CCJ, realizada no dia 08/11/2017."
"Venho por meio desse, saber como faço para imprimir uma emendar
parlamentar, mais precisamente a Emenda 38060012 - R$149.580,00 - XXX,
Proposta nº 17712.304000/1160-01." (sic)
"Caros senhores, gostaria de saber sobre a previsão de concurso público para o
provimento de vagas para o Senado, uma vez que o último concurso foi expirado
em 2012, e até o presente momento não ha nenhuma informação no que tange
à recomposição do quadro efetivo dos servidores, do qual gostaria de fazer
parte. Desde já agradeço sua atenção e colaboração, estando certo de um breve
retorno. Atenciosamente, XXX" (sic)
"Boa tarde! Solicito a cópia eletrônica do relatório final da CPI do déficit da
previdência cujo presidente da comissão é o Senador XXX e o relator é o Senador
XXX e quando será votado o relatório." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Solicito informações sobre os debates realizados seja em comissões temáticas
ou Plenário, que tratou o tema foro por prerrogativa de função, constante hoje
na Constituição. Tanto ao que se estende aos parlamentares ou a qualquer
autoridade pública, com referência aos seguintes artigos da CF: 102, inciso 1-B
e C; 105, inciso 1-A; 96, inciso 3; 108, inciso 1-A e artigo 109, inciso 10. Além do
fundamento político para a expansão do foro por prerrogativa de função na CF
de 88, solicito também um material que contenha os debates para a instituição
do foro por prerrogativa de função na Emenda 1 de 1969. "
"Solicito que me seja enviado o texto final da MP 785 (FIES) aprovado pelo
Senado em 08.11.2017. Att. XXX" (sic)
"Solicito receber a votação nominal dos parlamentares que votaram nas 20
emendas apresentadas ao PLC 28/2017."
"Olá, Gostaria de ter acesso ao diário do Congresso Nacional V.32, N°128, 21 de
outubro de 1977." (sic)
"Boa tarde; A XXX vem respeitosamente solicitar a V.Sas lista com E-mail de
todos os Senadores para realizar algumas solicitações aos mesmos.
Atenciosamente, XXX" (sic)
"Bom dia. Gostaria de saber se esta organização participou da avaliação do
IGovTI no ano de 2010, e em caso afirmativo, se pode disponibilizar os dados
referentes à esta avaliação para a produção de artigos acadêmicos. Desde já,
muito obrigado. Att, XXX." (sic)
"Solicito o texto revisado do dia 13/11/2017 do Veto 24/2017, que dispõe sobre
convênio que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a
remissão dos créditos tributários, pois não se encontra disponível no Portal."
"A ocupação de cargos comissionados no Senado Federal por servidores cedidos
de outros órgãos da Administração Pública é regulada por quais normativos
internos? Há alguma restrição dos níveis funcionais dos cargos de assessoria a
serem ocupados nos gabinetes parlamentares por servidores cedidos ao
Senado?" (sic)
"Sou contribuinte dos impostos mais caros do mundo e gostaria de saber o que
ocorre com os salários dos senadores que não estão trabalhando na semana de
13 a 17/11. Quero saber se serão descontados ou se serão pagos esses dias.
Caso sejam pagos, quero dizer que é uma vergonha nacional e que não
precisamos ter um Senado Federal que já não trabalha direito nos dias normais,
que votam a farra das medidas provisórias do Governo XXX, em detrimento a
população. Nas próximas eleições temos a opção de votar nulo ou em branco
para esses senadores que não me representam."
"Favor fornecer-me, por e-mail, a exposição de motivos da Lei nº 8.666/1993."
(sic)
"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

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

“Prezados Senhores, boa noite! Solicito a gentileza de ser informado o e-mail
corporativo institucional do senador Sr. XXX, pois até a presente data não houve
inserção dos dados solicitados junto à página oficial do Senado Federal. No
aguardo, Grato, XXX." (sic)
"Gostaria de saber os nomes dos Srs. Senadores que fizeram parte da CPI da
Previdência." (sic)
"URGENTE Bom dia, realizo uma pesquisa acadêmica sobre os direitos da
população LGBT, gostaria de fazer um requerimento junto ao Senado, sobre
todos os projetos de lei que já tramitaram na Casa pós 1988 que dizem respeito
aos direitos LGBT: criminalização da homofobia, casamento civil igualitário,
identidade de gênero e demais temas que tenham alguma relação com a
população LGBT. Tenho um parâmetro de busca para ser usado no Sistema de
Informação Legislativa do Senado, para que eu possa comparar com os dados
que obtive do Sistema de Informação Legislativa da Câmara dos Deputados.
Estarei anexando nesta mensagem um arquivo com os parâmetros usado na
pesquisa feita na Câmara dos Deputados. Att, XXX" (sic)
"Bom dia. Gostaria de saber qual a última remuneração do ex-servidor XXX, que
era Analista Legislativo - Processo Legislativo no Senado." (sic)
"Acompanhei por meio da TV Senado, a audiência pública da CE, que aconteceu
no dia 08/11, que discutiu a representatividade social, política e econômica da
Ordem dos Músicos do Brasil frente à ADPF nº 183/2009, e tenho algumas
perguntas a fazer, conforme a seguir: A CE possui um documento que pode
comprovar que a convidada, XXX, é membro do CNPC e que representa a classe
dos músicos? Uma vez que a senhora XXX não foi eleita conselheira para exercer
o cargo de representante do CNPC, como pode a mesma ser convidada para
compor a mesa da referida audiência? Sendo assim, solicito que a CE apresente
a cópia do documento que comprove a data de eleição que a senhora XXX possui
a legitimidade do cargo, por meio de Ata de Eleição. Solicito, também, que a CE
apresente a ata de reunião do CNPC, que aprovou o texto apresentado pela
convidada durante a audiência, e também a ata do CNPC que indicou a senhora
XXX para representar o CNPC no Senado."
"Excelentíssimo 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. Também o vade mecum Policial e legislativo Desde já
agradeço a atenção." (sic)
"Boa noite, Gostaria de saber se há previsão para 2018 de concurso para Técnico
Legislativo - Administração, visto que há 113 cargos vagos. Obrigado." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

Parâmetros de busca: ---[ Numeração da Proposição ]--- [Tipo da Proposição]
está em ("PL","PLP","PRC","PDC","PEC","PLV","MPV") E
[Pesquisar também
nos documentos de origem] = SIM (E) ---[ Apresentadas num Período ]--- [Data
da apresentação] >= "01/01/1988" E [Data da apresentação] < "17/11/2017" (E)
---[ Pesquisa Textual ]--- NÃO ([Ementa] contém ""GAYLUSSAC" OR "GAY
LUSSAC" or "RAUL DE CAMPOS GAY"" OU [Explicacao da Ementa] contém
""GAYLUSSAC" OR "GAY LUSSAC" or "RAUL DE CAMPOS GAY"" OU [Indexação]
contém ""GAYLUSSAC" OR "GAY LUSSAC" or "RAUL DE CAMPOS GAY"") (E) ---[
CESTA UNIÃO ]--- ---[ CESTA INTERSEÇÃO ]--- ---[ Pesquisa Textual ]--- [Ementa]
contém ""DISCRIMINAÇÃO SEXUAL" or "DISCRIMINAÇÃO DE GENERO*" or
"QUESTÃO DE GENERO*" or "IGUALDADE DE GENERO*"" OU [Explicacao da
Ementa] contém ""DISCRIMINAÇÃO SEXUAL" or "DISCRIMINAÇÃO DE
GENERO*" or "QUESTÃO DE GENERO*" or "IGUALDADE DE GENERO*"" OU
[Indexação] contém ""DISCRIMINAÇÃO SEXUAL" or "DISCRIMINAÇÃO DE
GENERO*" or "QUESTÃO DE GENERO*" or "IGUALDADE DE GENERO*"" (E) ---[
Pesquisa Textual ]--- NÃO ([Ementa] contém ""mulher*"" OU [Explicacao da
Ementa] contém ""mulher*"" OU [Indexação] contém ""mulher*"") (OU) ---[
Pesquisa Textual ]--- [Ementa] contém "homossexual or homossexuais or
homoss+A201:R216exualismo or homoafetivo or homoafetiva or homoafetivos
or homofobia or homofóbico or gay or LGBT or "lésbica*" or "travesti*" or
transexual or transexuais or "mesmo sexo" or "preferência sexual" or "opção
sexual" or "IDEOLOGIA DE GENERO*" OR "ORIENTAÇÃO SEXUAL" OR
"IDENTIDADE DE GENERO*"" OU [Explicacao da Ementa] contém "homossexual
or homossexuais or homossexualismo or homoafetivo or homoafetiva or
A201:R216 or homofobia or homofóbico or gay or LGBT or "lésbica*" or
"travesti*" or transexual or transexuais or "mesmo sexo" or "preferência sexual"
or "opção sexual" or "IDEOLOGIA DE GENERO*" OR "ORIENTAÇÃO SEXUAL" OR
"IDENTIDADE DE GENERO*"" OU [Indexação] contém "homossexual or
homossexuais or homossexualismo or homoafetivo or homoafetiva or
homoafetivos or homofobia or homofóbico or gay or LGBT or "lésbica*" or
"travesti*" or transexual or transexuais or "mesmo sexo" or "preferência sexual"
or "opção sexual" or "IDEOLOGIA DE GENERO*" OR "ORIENTAÇÃO SEXUAL" OR
"IDENTIDADE DE GENERO*" (sic)
"O senador XXX está trabalhando ou não? Se está com problemas de saúde,
precisa se licenciar. Eu nunca mais o vi em ações junto ao Senado Federal. Dos
dias de trabalho, quais os dias ele compareceu para trabalhar?" (sic)
"Prezados/as, Por algum motivo, não está disponível no site as notas
taquigráficas das sessões do plenário do Senado no dia 08/04/2015 (sessão
extraordinária), 14/04/2015 (ordinária) e 15/04/2015 (ordinária), relativa ao
PLC 02/2015 (nova lei de biodiversidade). Gostaria de saber se é possível obter
tais notas taquigráficas das referidas sessões. atenciosamente." (sic)
"Eu, XXX, R.G: XXX, morador na cidade de XXX, gostaria de saber o custo dos
deputados federais, estaduais e de todo o Congresso brasileiro. Mandar uma
cópia da Constituição brasileira." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Senhores(as), Estou escrevendo meu relatório de XXX. Discuto o financiamento
da educação básica e as possíveis mudanças no fundo de manutenção e a
educação básica e valorização do magistério (FUNDEB). É uma pesquisa
documental. Onde posso adquirir cópias dos projetos e propostas que tratam
das mudanças no Fundeb?" (sic)
"Solicito informação sobre quantos e quais foram os Decretos Legislativos
editados após 05 de outubro de 1988 com o conteúdo de sustar atos do Poder
Executivo. Solicito ainda a informação sobre quantos e quais foram ou são os
projetos de Decretos Legislativos que tramitaram ou tramitam no Senado
Federal com o objetivo de sustar atos do Poder Executivo, desde 05 de outubro
de 1988, especificando o ato do Poder Executivo objeto de cada projeto de
Decreto Legislativo que se pretendeu ou pretende sustar". (sic)
"Venho por meio deste solicitar informação sobre a partir de qual ano que o
Portal do Senado Federal passou a armazenar e disponibilizar em seu site os
vídeos das reuniões deliberativas e audiências públicas das comissões, para que
qualquer cidadão possa ter acesso a qualquer momento, pela internet." (sic)
"Meu nome é XXX e sou estudante de XXX na XXX, de matrícula XXX. Estou
realizando uma pesquisa com bolsa onde pretendo trabalhar o voto do
analfabeto, e para isso preciso de algumas informações que estão difíceis de
encontrar. Quem sabe possam me ajudar ou me indicar o local onde devo
solicitar essa ajuda. As questões são:
Quem foi o propositor da Emenda Constitucional nº 25 que permitia o voto dos
analfabetos em 85? Quem foi o Relator da Emenda? Onde posso encontrar as
transcrições das discussões realizadas a respeito dessa emenda?" (sic)
"Vi uma notícia no site do Senado, do dia 9/2/2017, intitulada com o seguinte:
"Senadores vão à ONU para reunião preparatória da Conferência sobre
Oceanos". Diante disso, gostaria de saber se já a conferência já foi realizada, se
positivo, desejo saber aonde foi que aconteceu o evento e quais senadores
participaram. E, ainda, dados dos senadores como: e-mail, site e telefone. Além
disso, solicito receber qualquer material que trate da conferência, seja escrito,
em vídeo ou áudio."
"Prezados, estou tentando acessar os relatórios das CPI e CPMI, porém quando
clico no link do arquivo em pdf resulta em uma mensagem de erro de ´falha ao
carregar o documento PDF´. Preciso de uma solução com urgência, tendo em
vista que estou realizando uma pesquisa científica e preciso dos dados. Existe
outra forma de acessar os relatórios que não pelo link direto da CPI ou CPMI?"
(sic)
"Prezados Senhores, Permita-me a informação: Solicito cópia integral do projeto
de lei 227/2017. Atenciosamente, XXX" (sic)
"Olá! Boa Tarde. Meu nome é XXX, sou XXX em XXX e XXX pela XXX. A fim de
utilizar em minha dissertação, solicito cópia da Exposição de Motivos da Lei n.
12.683/2012 (alterou lei de lavagem de dinheiro). Obrigada."(sic)
"Gostaria de receber cópia do relatório final da CPI da Previdência, realizada no
Senado Federal e que foi presidida pelo senador Paulo Paim."
"Olá, bom dia, estou fazendo uma pesquisa e gostaria de confirmar, não há
nenhuma lei, decreto que regulamenta o dia do homem no Brasil? Se tiver qual
a data, ou número da lei?"(sic)
"Olá. Eu gostaria de saber se tem previsão para concurso público ?" (sic)
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"Gostaria de ter uma cópia da Resolução do Congresso autorizando o Presidente
da República a emitir Projeto de Lei Delegada."(sic)
"Por que o Senado não realiza concurso público para preencher a enorme
quantidade de vacâncias? Há orçamento previsto, porém, não ocorre o
concurso. O último concurso foi em 2012 e não supriu a demanda da Casa, que
terá muitas aposentadorias em 2018. Por que tanto há terceirização no Poder
Legislativo e cargos comissionados, de forma excessiva? Os cargos públicos
devem ser preenchidos por concurso público, como diz a Carta Maior." (sic)
"Solicito a redação final do parecer encaminhado ao Senador XXX ao PLS
345/2017, que altera a legislação eleitoral para instituir o voto distrital misto nas
eleições proporcionais, pois, na parte de documentação do projeto, consta
apenas um parecer encaminhado ao Senador XXX."
"Gostaria de saber se já aconteceu a divulgação do prêmio José Ermírio de
Moraes para o ano de 2017. Se positivo, solicito receber os nomes dos
ganhadores ou premiados."
"Boa tarde. Gostaria de informação sobre a espécie normativa ´Medida
Provisória´. Quantas MPs foram editadas entre 1988 até a emenda 32/2001,
quantas MPs foram editadas entre 2002 até 2009, e quantas MPs foram
editadas de 2010 até 2016. Sou graduando em XXX, moro em XXX e as
informações supracitadas serão de grande valia. Grato, XXX" (sic)
"Solicito a cópia do pronunciamento da senadora XXX, que aconteceu no dia
22/11 em reunião realizada pela CCJ, onde foi debatido o SCD 1/2012, que
estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços
administrativos."
"Bom dia, gostaria de receber as informações sobre o quórum de APROVAÇÃO
das proposições elencadas abaixo contendo a quantidade de votos SIM, NÃO,
PRESIDENTE (espefificando o voto do Presidente), inclusive para cada turno no
caso das PECs. MPV: 650/2014; 657/2014; 723/2016; 745/2016; 746/2016;
765/2016 PEC: 10/2013; 36/2016; 50/2016; 55/2016 PLC: 143/2015; 25/2015;
28/2015; 29/2014; 38/2017; 39/2014; 41/2015; 77/2015; 97/2015 PLS:
146/2007; 131/2015; 200/2015; 555/2015; 174/2016; 85/2017." (sic)
"Boa noite. Gostaria de saber se tem alguma previsão de concurso para o
Senado no cargo de Policia Legislativa. Desde já agradeço a atenção." (sic)
"Solicito cópia das Emendas feitas pela Senadora XXX, na CCJ e que serviu de
base à ´regulamentação, que tem por base o substitutivo apresentado pelo
relator, senador XXX, o Projeto de Lei (PLS 116/2017 – Complementar), da
senadora XXX.´ Tais Emendas, 9, não foram aceitas pelo relator, mas é de grande
valia
para
nosso
estudo
sobre
a
matéria.
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/04/ccj-aprovademissao-de-servidor-por-insuficiencia-de-desempenho." (sic)
"Solicito a seguinte informação sobre os servidores efetivos aposentados no
Senado Federal: 1) Informar o número de servidores efetivos aposentados por
faixa de remuneração: até R$ 2 mil; de R$ 2 mil a R$ 5 mil; de R$ 5 mil a R$ 10
mil; de R$ 10 mil a R$ 20 mil; de R$ 20 mil a R$ 30 mil; de R$ 30 mil a R$
33.763,00; acima de R$ 33.762,00.
2) Informar o número de servidores efetivos aposentados do Senado cuja
remuneração atinge o teto constitucional, sendo necessária a aplicação do
abate-teto, ou reversão do teto constitucional." (sic)
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"Solicito os seguintes dados sobre o pagamento de filhas solteiras pensionistas
do Senado Federal: 1) O número total de filhas solteiras pensionistas do Senado;
2) O valor total pago mensalmente às filhas solteiras pensionistas do Senado; 3)
O número de filhas solteiras pensionistas do Senado por faixa etária: até 18
anos, de 18 a 30 anos, de 30 a 40 anos, de 40 a 50 anos, de 50 a 60 anos, de 60
a 70 anos, de 70 a 80 anos, de 80 a 90 anos, de 90 a 100 anos, acima de 100 ATENDIDO
anos; 4) O número de filhas solteiras pensionistas do Senado por faixa de
remuneração: até R$ 1.000,00, de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00, de R$ 2.000,00 a
R$ 5.000,00, de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00, de R$ 10 mil a R$ 20 mil; de R$ 20
mil a R$ 30 mil, de R$ 30 mil a R$ 40 mil, de R$ 40 mil a R$ 50 mil, acima de 50
mil." (sic)
ATENDIDO
"Solicito a cópia do relatório final da CPIPREV - CPI da Previdência."
"Quantos dos 81 senadores em exercício atualmente são aposentados como
funcionários públicos, em qual órgão (informar nome e o Estado de cada órgão)
ATENDIDO
cada um deles se aposentou e qual é a renda (em reais) obtida mensalmente
por cada um desses parlamentares por meio dessas aposentadorias?". (sic)
"Gostaria de obter informações com relação a viagens ao Exterior de senadores
pelo Estado de São Paulo no período de janeiro a outubro de 2017. Quais os
destinos, os períodos de duração de cada viagem e os motivos das mesmas ao ATENDIDO
Exterior. E, também, de que forma estas viagens foram custeadas. Grato pela
atenção". (sic)
"Prezados, Gostaria de saber quais senadores (nome, partido e UF) estiveram
em missão à Copenhague, por ocasião da COP-15 em dezembro de 2009. ATENDIDO
Atenciosamente, André Leite Araujo" (sic)
"Solicito as seguintes informações sobre pagamentos feitos a servidores efetivos
aposentados do Senado ou seus pensionistas:
1) Total pago a aposentados por licença prêmio convertida em pecúnia, ano a
ano, nos últimos 20 anos. 2) Total pago a pensionistas de aposentados do
Senado por licença prêmio convertida em pecúnia, ano a ano, nos últimos 20
anos. 3) Total pago a aposentados por férias indenizadas, adicional de férias
proporcionais indenizadas e férias indenizadas (proporcionais), ano a ano, nos
ATENDIDO
últimos 20 anos; 4) Total pago a pensionistas de aposentados por férias
indenizadas, adicional de férias proporcionais e férias indenizadas
(proporcionais), ano a ano, nos últimos 20 anos. 5) O servidor efetivo
aposentado XXX aposentou-se com remuneração básica de R$ 26.878,21, sendo
ingressado no Senado em 2016. Qual a justificativa para essa aposentadoria? 6)
A servidora XXX aposentou-se com R$ 2.276,54, tendo ingressado no Senado em
2012. Qual a justificativa para essa aposentadoria?" (sic)
"Há projeto relativo a altura de carteiras escolares, afim de corrigir a postura
ATENDIDO
dos estudantes em geral?" (sic)
"De acordo com registros de entrada no Senado, entre janeiro de 2009 e
setembro de 2017, quantas vezes XXX foi ao Senado, em que data se deu cada NEGATIVA DE
ACESSO1
uma dessas visitas e para o gabinete de qual parlamentar (informar nome e
partido) XXX se dirigiu?". (sic)
"Bom dia, gostaria de receber o teor completo e atualizado da PEC 10 de 2013,
ATENDIDO
que trata do fim do foro privilegiado." (sic)
1

Negativa de acesso a pedido que requereu rol de informações pessoais.
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"Solicito a cópia da PEC 56/2014 que assegura proventos 84integrais à
aposentadoria por invalidez permanente em todas as hipóteses, poi85s não
tenho acesso à internet."86
"Solicito recebimento da có87pia do relatório final da CPI da Previdência."
"Prezados, boa tarde! Sou XX88X da editora XXX e estamos atualizando a CLT.
Gostaria de saber como pode89mos acessar o texto revisado (fl. 18) do PL
100/2017, que foi aprovado 90pelo Senado em 23/11/2017. Agradeço
antecipadamente a atenção! XXX"(s91ic)
"Solicito lista com as proposições q92ue versem sobre direitos e defesa do
consumidor atualmente em trâmite na 93Casa." (sic)
"Boa tarde. Com relação ao pedido XXX94, poderiam me informar qual foi o
quórum da votação, ainda que simbólica? 95Existe registro da sessão em que se
deu a aprovação, com anotação dos pres96entes e se eventualmente algum
senador se manifestou desfavoravelmente? E97m caso afirmativo, como faço
para conseguir tal documento? Antecipo agradec98imentos." (sic)
"Solicito acesso ao estudo sobre a troca de frotas d99e carros oficiais do Senado
Federal, realizada pela própria Coordenação de Tra100nsportes, protocolado nº
XXX, em 2011, assinado por XXX, servidor do Senad101o. Obtive conhecimento
sobre o assunto por meio do site Congresso em Foco."102
"Olá. Gostaria de saber se o Congresso Nacional tem um ra103nking da
corrupção e onde posso acessar. Obrigado" (sic)104
"Boa tarde, Por gentileza, gostaria de obter algum105a informação a respeito
do valor do auxílio saúde do Senado Federal, pode ser106 por meio de
Resolução, Instrução ou Portaria. Att, XXX". (sic)107
"Solicito cópia do Parec+D1322er nº 297/2012-ADV108OSF". (sic)
"Requeiro acesso ao Parecer 297/2012 da ADVOSF (PDF109)". (sic )
"Prezado/a, atualmente estou estudando o processo de110 formulação da lei
12.711/2012 (lei de cotas nas IES federais) e gostaria do esclarecimento de uma
dúvida a respeito de seu processo de tramitação. Segundo dados do portal do
Senado: (a) a lei foi sancionada em 29/08/2012 e (b) foi ao arquivo em
11/08/2014. Por fim, no site do Planalto, (c) observa-se que o texto da lei foi
atualizado em 28/12/2016, com a lei 13.409. Qual destes acontecimentos e
datas devo considerar como o fim da tramitação do texto: (a) o sancionamento,
(b) a ida ao arquivo ou (c) a sua atualização? Grata." (sic)
"Prezado/a, atualmente estou pesquisando e buscando compreender o
processo de formulação da lei 12.711/2012 (lei de cotas nas IES federais), razões
pelas quais gostaria do esclarecimento de uma dúvida sobre o processo de
tramitação. De acordo com os dados do portal do Senado: (a) a lei foi sancionada
em 29/08/2012 e (b) foi ao arquivo em 11/08/2014. Haveria alguma justificativa
regimental para que o texto tenha sido arquivado somente após este período
de quase 2 anos? Grata." (sic)
"Solicito receber por e-mail a cópia de tramitação do PLS 413/2017 que altera a
Lei nº 9.504, de 30 de Setembro de 2017."
"Bom dia. Gostaria de saber se o Projeto de Decreto Legislativo 26/2007, que
resultou no Decreto Legislativo 274/07 foi aprovado em votação simbólica ou
nominal. Se nominal, qual o quórum de aprovação? Se simbólica, como posso
obter a relação dos senadores presentes à sessão? Antecipo
agradecimentos."(sic)
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"Bom dia. Gostaria de saber sobre concursos previstos para o Senado Federal
para o ano de 2018, se tem alguma previsão para este ano. Obrigado pela
atenção." (sic)

ATENDIDO

"Solicito todas as notas fiscais referentes à cota para exercício de atividade
parlamentar do senador XXX, a partir do mês de junho/2016 até o momento, ATENDIDO
relacionadas aos CNPJ XXX e XXX."
"Boa tarde, Visualizando alguns salários de pessoal, em específico, cheguei a um
NEGATIVA DE
servidor que me chamou atenção: XXX, vinculado à senadora XXX. Há
ACESSO2
meses/ano o servidor encontra-se ativo, porém com faltas, por quê? " (sic)
"Onde consigo ver um PLS em sua forma atual? Depois de já ter tramitado em
algumas comissões e ter sofrido modificação? Quero saber qual o texto atual do ATENDIDO
PLS 186/2014."(sic)
"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
ATENDIDO
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)
"Prezados, Como é de conhecimento geral, o ministro do Supremo Tribunal
Federal XXX foi alvo de mais um pedido de impeachment porque autorizou a
liberação de R$ 4,2 bilhões em recursos públicos para o pagamento de auxíliomoradia a 17 mil juízes e 13 mil membros do Ministério Público, sem ter
submetido o caso ao plenário da corte até hoje. O pedido foi feito por XXX.
Soube-se que O pedido foi encaminhado à advocacia da Casa. O ministro foi
criticado no Congresso por ter, segundo parlamentares, debochado de XXX ao
ATENDIDO
condená-lo ao recolhimento noturno, em setembro. Diante do exposto, requerse: a) seja informado o número do processo; b) informações de como
acompanhar a tramitação do processo; c) que o Presidente do Congresso
Nacional tenha conhecimento de que ninguém mais aguenta essa espera pelo
julgamento das ações envolvendo o auxílio-moradia... além da ADI contra
penduricalhos dos magistrados cariocas, que está há anos com vista para o XXX."
(sic)
"Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas)
requeiro, em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11),
acesso aos seguintes dados: - Planilha contendo a quantidade de folhas de papel
sulfite adquiridas anualmente pelo Senado Federal desde o ano 2000, com
apresentação do custo total das compras para cada ano; Solicito que as
informações sejam fornecidas em formato digital, quando disponíveis,
ATENDIDO
conforme estabelece o artigo 11, parágrafo 5º da lei 12.527/2011. Na
eventualidade de as informações solicitadas não serem fornecidas, requeiro que
seja apontada a razão da negativa bem como, se for o caso, eventual grau de
classificação de sigilo (ultrassecreto, secreto ou reservado), tudo nos termos do
artigo 24, parágrafo 1º da Lei 12.527/2011. Desde logo agradeço pela atenção e
peço deferimento." (sic)

2

Negativa de acesso a pedido desacompanhado de identificação do cidadão.
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"Solicito a cópia do texto do PLS 224/2017, que autoriza a aquisição de arma de
fogo de uso permitido por residentes em áreas rurais."
"Gostaria de saber todos artigos modificados na versão do Regimento Interno
do Senado de (31.03.2017)? Aguardo a resposta.Grato."
"Boa tarde, sou estudante da XXX, sob a matrícula nº XXX. Estou desenvolvendo
minha monografia com o tema Instituições e desenvolvimento no nordeste
brasileiro: a influência das organizações políticas. Nesse trabalho investigo a
relação entre representatividade política e desenvolvimento a partir da Nova
República. Para tal, preciso de acesso a alguns dados, são eles: Líderes de
partido no Senado; Líder de governo no Senado. Necessito da lista de senadores
que foram líderes de governo e de partido no Senado desde a Nova República.
Agradeço a atenção." (sic)
"Boa tarde, estou pesquisando um Anais da República de 1896. Estão
disponíveis os livros de 01 a 07 com exceção do livro 04 neste link abaixo. Vocês
poderiam disponibilizá-lo? Grata.
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Republica/1896/1896
%20Livro%204.pdf" (sic)
"Gostaria de perguntar qual foi o custo que a Sessão Temática, realizada nesta
quinta-feira, 30/11, para debater a defesa e soberania nacional com exsenadores da República, causou aos cofres públicos, pois, em minha opinião,
com certeza algo custou. Saliento que esta Casa deve debater assuntos e
projetos de interesse da população, não servindo de palanque para exsenadores, muitos deles envolvidos em atos corruptos. Peço que o valor seja
divulgado, visto que, a meu ver, não tem como entender o motivo da realização
da sessão citada."
"Solicito os dados biográficos que contenham informações sobre os Senadores
XXX e XXX."
"Boa tarde. Para fins acadêmicos, desejo saber o fundamento normativoregimental ou o fundamento fático para os discursos que ocorrem na tribuna do
Senado por mais de 1 hora (60 minutos), visto que o maior prazo para uso da
palavra de que tenho notícia é o de meia hora (30 minutos). Baseio-me,
principalmente, em recente indisposição da Senadora XXX quando afirmou que
o Presidente da sessão não permitira que sua fala se prolongasse, ao contrário
do Senador XXX que teve amplo espaço de tempo para se defender dos ataques
ministeriais e midiáticos."
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