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1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 61 (ANEXO) 

 

2. Prazo de resposta 
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3. Frequência de assuntos 

 

ASSUNTO PEDIDOS % 
CONCURSO PÚBLICO 18 29,5% 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 16 26,2% 
SERVIDOR 8 13,1% 
SENADOR 5 8,2% 
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA 5 8,2% 
RECURSO 4 6,6% 
CEAPS E NOTA FISCAL 2 3,3% 
CONTRATOS E LICITAÇÕES 1 1,6% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 1 1,6% 
ARQUIVO 1 1,6% 
TOTAL GERAL 61 100,0% 

 
 
 
4. Local da informação recuperada 
 

 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Houve 2 (duas) negativas parciais de acesso a pedidos formulados no mês de 

fevereiro de 2020. 
 Houve 4 (quatro) negativas integrais de acesso a pedidos formulados no mês de 

fevereiro de 2020. 
 Houve 4 (quatro) recursos apresentados no mês de fevereiro de 2020. 
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PORTAL: informação integralmente
disponível no Portal do Senado
Federal

DEMAIS FONTES: informação
recuperada do acervo documental,
bases de dados ou atos normativos

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



  

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO TEXTO 
STATUS 

“À Ouvidoria. Meu questionamento é se o tempo no cargo de analista legislativo - 
processo legislativo é considerado como de atividade jurídica para fins de concurso 
público. Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de receber todos as proposições legislativas (PEC, PL, PLS, MPV, PDS, PRS, 
PDL), apresentadas no Senado Federal, entre 01 de janeiro de 2000 e 31 de 
dezembro de 2019, que mencionaram pelo menos uma das seguintes palavras-
chave: "transparência", "publicidade", "acesso à informação", "prestação de contas" 
ou "dados abertos." (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de receber todas as propostas de lei apresentadas ao Senado Federal, 
entre 2000 e 2019, que mencionaram pelo menos uma das seguintes palavras-chave: 
'transparência', 'publicidade', 'prestação de contas', 'dados abertos' e 'acesso à 
informação.'" (sic) 

RESPONDIDO 

“Senhor presidente do Senado, XXXX, e senadores que compõem a Mesa Diretora, 
gostaria de saber se os senhores têm um relatório de prestação de contas de como e 
onde as verbas parlamentares, no valor de 40 milhões, destinadas a cada senador 
para aprovar a Reforma da Previdência, foram investidas por cada parlamentar em 
seu estado.” 

RESPONDIDO 

“Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas) venho 
requerer o acesso, em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11), 
aos seguintes dados: 
- Lista dos procedimentos médicos feitos pelos senadores que foram reembolsados 
ou restituídos em 2019 pelo plano de saúde. Sabemos que o Senado não contempla 
a individualização das despesas nem a identificação dos fornecedores ou prestadores 
dos serviços de saúde, pois são informações legalmente protegidas em respeito à 
intimidade das pessoas, nos termos do art. 31 da Lei nº 12.527, de 2011. No entanto, 
o pedido contempla apenas os procedimentos, sem nenhuma individualização de 
valor e nem beneficiário. Solicito que as informações sejam fornecidas em formato 
digital, quando disponíveis, 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!” 
(sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 
ACESSO 
 

“Bom dia! Gostaria de saber se existe previsão de realização em 2020 de concurso 
público para outros cargos de nível médio do Senado, além do de Policial Legislativo. 
Desde já, agradeço pelo esclarecimento. Abraços, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber os gastos do Senado CPIs e CPIs Mistas no ano de 2019. Quero 
saber o valor total e o valor dividido por cada comissão que esteve em vigor no ano 
de 2019. Obrigado!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Acessando o site do Senado, no portal Transparência, na página do senador 
XXXX/XX, verifiquei que não constam dados dos servidores como CPF e endereço, 
gostaria de verificar a possibilidade de ter acesso a estes dados dos 33 servidores 
que estão distribuídos nos os escritórios de apoio do Senador XXXX/XX.” 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 
ACESSO 
 



  

 

 

"Bom dia, venho através desta para solicitar uma informação, gostaria de saber se o 
concurso do Senado, em especial o da Policia Legislativo, vai ter vaga para PCD. Sem 
mais para o momento. XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados, conforme orientado no Atendimento Conecte nº XXXX, solicito o 
encaminhamento do arquivo com o quadro de cargos efetivos (dia de referência: 
31/12/2014) para o e-mail indicado neste formulário. No aguardo." (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa Tarde! Me chamo XXXX, sou aluno de graduação do XXX (XXXX), concluo a 
faculdade no final de 2020, por isso, quero prestar o concurso público do senado 
para engenheiro eletrônico e de telecomunicações. Assim, tenho algumas perguntas: 
1 - É necessário ter alguma pós-graduação? No caso, acredito que o curso que faz 
seja bem completo para essa vaga. 
2 - Queria saber se tem alguém que foi aprovado no último concurso de Engenheiro 
elétrico do senado disposto a passar contato, pois queria muito entender como 
foram as dificuldades e a rotina enfrentada para a aprovação. 
3 - Posso ter acesso à última prova realizada, no caso em 2012, de Engenheiro 
Elétrico e de Telecomunicações. 
Desde já, agradeço a atenção, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite. Gostaria de saber onde me inscrevo para o concurso no Senado para 
nível médio?” RESPONDIDO 

“Olá! Gostaria de receber as planilhas de projetos tributários e trabalhistas com 
tramitação ativa. Fico no aguardo de um retorno! Abraços” RESPONDIDO 

"Boa tarde, recebi e-mail solicitando que esclarecesse meu pedido anterior, então 
segue: Preciso fazer uma busca por proposições que contenham todos os seguintes 
termos: 'violência', 'mulher' e 'educação'. A busca deve ser na coleção Projetos e 
Matérias - Documentos e retornar proposições dos tipos PEC, PLP, PL, MPV, PLV, 
PDC, PRC, PDL, PDN, PDS, PLC, PLN, PLS, PRS e PRN. Todas as situações em relação à 
tramitação e sem limite temporal. Gostaria de saber se eu consigo gerar um relatório 
dos resultados, ou se a única opção é realmente copiar os números dos projetos 
manualmente, para organizá-los (que é o que estou fazendo). Não encontrei opção 
de relatório no site, por isso envio a dúvida, pois posso apenas não ter localizado. 
Muito obrigada!" (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito a relação completa dos imóveis do Senado Federal com endereço e nome 
do ocupante do imóvel. Solicito também uma relação dos automóveis do Senado 
Federal com placa e nome do parlamentar designado para cada veículo. Obrigado.”  

NEGATIVA 
PARCIAL DE 
ACESSO 

"Eu, XXXX, portador do RG XXX e CPF nº XXXX, endereço eletrônico XXXX, residente e 
domiciliado XXXX, com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações 
Públicas) vem requerer o acesso, em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da 
Lei 12.527/11), aos seguintes dados: 
- A relação (com a denominação) de todos os cargos existentes (efetivos e 
comissionados) no Senado Federal. Solicito que as informações sejam fornecidas em 
formato digital, quando disponíveis, 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." (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia! Estou tentando fazer um levantamento das emendas parlamentares 
aprovadas para o PPA 2020-2023. Há possibilidade de me ser disponibilizada a RESPONDIDO 



  

 

 

relação com toda a discriminação (autor, bancada, valor, programa) em versão 
excel? Nessa versão posso filtrá-las pela minha área de interesse. Obrigado." (sic) 
"Prezada SGIDOC, Em ampla busca pelo sítio eletrônico do Senado Federal, além de 
ferramentas de busca como o Google.com.br, não consegui localizar a lista de 
homologação do concurso para preenchimento do cargo de Advogado do Senado 
Federal do ano de 2008, bem como a lista mais atualizada com as últimas nomeações 
realizadas para o cargo. De igual modo, também peço o favor de que possam me 
enviar o link (ou cópia em formato digital) do edital, na versão mais atualizada, do 
mesmo concurso (Advogado do Senado Federal de 2008). Em relação a esta 
solicitação, de fato encontro na Internet cópias do referido edital, mas penso ter 
localizado alguma versão desatualizada, haja vista que algumas disciplinas que 
constam no edital não foram sequer mencionadas na prova aplicada (como 
Raciocínio Lógico-Matemático e atualidades, a título de exemplificação). 
Desta feita, em suma, solicito respeitosamente ao órgão: 
1) Cópia digital (ou link) da lista de homologação do concurso para preenchimento 
do cargo de Advogado do Senado Federal do ano de 2008; 
2) Cópia digital (ou link) da lista mais atualizada com as últimas nomeações realizadas 
para o cargo de Advogado do Senado Federal 2008 e 
3) Cópia digital (ou link) do edital mais atualizado do concurso de Advogado do 
Senado Federal 2008. 
De antemão agradeço pela atenção e presteza no atendimento a esta solicitação." 
(sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia, por favor, gostaria de receber a exposição de motivos da MP 1929/1999." 
(sic) RESPONDIDO 

“Eu, XXXX, portador do RG XXXX e CPF nº XXXX, endereço eletrônico XXXX, residente 
e domiciliado em XXXX, com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a 
Informações Públicas) vem requerer o acesso, em até 20 dias corridos (artigo 11, 
parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos seguintes dados: 
- A relação (com a denominação) de todos os cargos existentes (efetivos e 
comissionados) no Senado Federal. Solicito que as informações sejam fornecidas em 
formato digital, quando disponíveis, 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.” 

RESPONDIDO 

“Solicito um anteprojeto de lei orgânica, elaborado pela Associação Brasileira de 
Ouvidorias e seccionais e que está sob análise da Consultoria jurídica do Senado 
Federal, como mencionado na matéria http://www.abonacional.org.br/artigo/144. 
Faço tal pedido para conhecer, mesmo que de modo adiantado, a nova proposta que 
consta no anteprojeto, pois já desejo trabalhar na viabilização das propostas em meu 
município. Friso que entrei em contato com a ABO para ter acesso ao texto pedido, 
mas me foi informado que deveria fazer o pedido por meio da Lei de Acesso à 
Informação, junto ao Senado.” 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 
ACESSO 
 

"Prezado, me desculpe não ter sido tão claro em meu pedido anterior. Mas eu 
gostaria de obter o quantitativo anual de aposentadorias de servidores Analistas de 
Processo Legislativo e não apenas o número total de 2014 a 2019. Pode me fornecer 
essa informação por ano?" 

RESPONDIDO 



  

 

 

"Boa noite. Recebei a resposta do pedido de acesso à informação n° XXXX. Gostaria 
de entrar com um recurso. A resposta inclui um arquivo PDF com centenas de 
páginas contendo as músicas que foram tocadas pela rádio. Gostaria que essa tabela 
fosse enviada em formato CSV. Da forma como está, é impossível processar os 
dados. Desde já, muito obrigado!" (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de ter acesso aos destaques da MP 897/2019 e saber as datas das votações 
delas." RESPONDIDO 

“Boa tarde! Gostaria de ter acesso ao contrato de telefonia móvel, oriundo do 
Processo nº XXXX/XXXX, contratante XXXX. Não encontrei o contrato no site.”  RESPONDIDO 

“Boa tarde! Como posso obter informações sobre a composição dos blocos 
parlamentares durante a 54ª legislatura (2011-2015)?” RESPONDIDO 

“Prezados, Gostaria de saber se já houve definição sobre a banca que promoverá o 
concurso para servidores do Senado de 2020. Gostaria ainda de saber se para o cargo 
de Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Administração, o 
requisito de escolaridade de nível superior será para qualquer área ou apenas para 
Administração.” 

RESPONDIDO 

“Olá. Eu entro com este recurso de número XXXX porque o Senado enviou os dados 
em arquivo proprietário, o que torna impossível o reaproveitamento dos dados. Tal 
arquivo já consta do site oficial do Senado. Por isso, eu solicito novamente que o 
Senado envie os dados em aberto editável para os dados serem reaproveitados. Eu 
lembro ainda que o requerimento inicial de LAI já solicitava que o envio dos dados 
em formato CSV.”  

RESPONDIDO 

"Gostaria de solicitar todos os documentos relativos ao Programa de Assistência à 
Mãe Nutriz do Senado. Peço documentos e informações que deram origem e que 
justificaram a criação do programa de assistência. Agradeço desde já!" (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde. Gostaria de participar do concurso da polícia do Senado, porém tenho 
algumas dúvidas, se puder me esclarecer, por favor. Nos exames médicos: tenho 
1,67mt de altura. Será que passo na altura? Fiz uma cirurgia do coração, onde 
enfartei e ficou uma cicatriz no peito de 20 centímetros, me recuperei bem, levo uma 
vida normal, posso ser reprovado pela cicatriz? Muito obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá, bom dia! Sou arquivista e estou realizando uma atividade de campo, 
pesquisando e analisando os sistemas que gerenciam documentos e arquivos no 
Brasil, gostaria de saber quais sistemas de gestão de documentos e processos o 
Senado Federal utiliza, tanto para atividade meio e fim.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Apresento recurso da resposta encaminhada no pedido Conecte n° XXXX: 
Na resposta, não foi encaminhada lista das obras do acervo do Senado, mas mera 
relação com a descrição das obras, o que não permite a identificação das obras 
constantes do acervo. Além disso, o Senado não demonstrou razão legal para 
classificar a informação da localização das obras como sigilosas. Nos termos do Art. 
23: 
São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, 
portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso 
irrestrito possam: 
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território 
nacional; 
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações 
internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por 

RESPONDIDO 



  

 

 

outros Estados e organismos internacionais; 
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do 
País; 
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças 
Armadas; 
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou 
tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse 
estratégico nacional; 
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou 
estrangeiras e seus familiares; ou 
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou 
fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de 
infrações. 
Além de não especificar os incisos que fundamentam o sigilo, o Senado não 
demonstra os riscos específicos para a segurança da sociedade e do estado, 
incorrendo na imposição sigilo fora das hipóteses legais. Desta forma, reitero o 
pedido inicial, aguardando resposta da autoridade hierarquicamente superior no 
prazo de cinco dias corridos, tudo nos termos do Art. 15 da Lei 12.527." (sic) 
"Olá! Gostaria de saber com muita urgencia, se realmente o concurso para o Senado 
será destinado a todos os cargos para provimento imediato? Vi em alguns meios de 
comunicaçao, mas nao sei sobre a autenticidade dessas informações. Mais 
precisamente gostaria de saber se a vaga para registro e redação parlamentar se 
enquadrará para provimento imediato (Caso a resposta seja sim, haveria 
possibilidade de quadro de reserva para a área? Desde ja agradeço a atenção e 
aguardo ansioso por respostas." (sic) 

RESPONDIDO 

“Com todo respeito, na qualidade de cidadão brasileiro que procura ser bem 
informado e divulgar somente o que é verdadeiro, gostaria de saber se são verdades 
as postagens sobre o Senado falando dos seguintes temas: 
1- Como se aposenta um senador? 
2- O plano de saúde do senador é vitalício e extensivo a toda a família? 
3- Quantos salários anuais ganha um senador? 
4- Quanto custa cada senador, incluindo salários, auxílios, plano de saúde, 
assessores, verbas de gabinete, viagens e outros benefícios? 
5- Quando um senador falta uma sessão é cortado o salário? 
6- Qual é a quantidade de funcionários que existe no Senado? 
7- Qual é a média salarial do quadro de funcionários diretos excluindo os senadores? 
8- Senador recebe carros do Senado com motorista? 
Agradeço essas informações, para que eu possa defender a importância do Senado 
para a democracia, e os motivos que justificam os gastos diferenciados com nossos 
representantes no Senado pelos relevantes serviços que prestam a nação. 
Att. XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Saudações. Em relação à consulta pública sobre o PLS 473/2018, gostaria de obter a 
distribuição de votos mensal e por estado UF do período compreendido entre seu 
lançamento até a presente data; Grata.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de saber quando sairá o edital do concurso do Senado Federal." RESPONDIDO 



  

 

 

“Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, uma cópia da prova do concurso 
do Senado Federal do ano de 2012 para o cargo de Analista Legislativo - Área Apoio 
Técnico-Administrativo, especialidade Administração. Grato!” (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia. Gostaria de saber se o pré requisito (conforme PCCS vigente do Senado 
Federal) para o ingresso no cargo de Analista Legislativo - Administração é ser 
formado somente em Administração, ou se qualquer curso de graduação atende. 
Desde já, agradeço." (sic) 

RESPONDIDO 

Prezados Srs. Gostaria de saber, quanto aos projetos de lei voltados ao incentivo ao 
esporte: 
1. Se há algum projeto de lei objetivando a prorrogação da vigência da Lei de 
Incentivo ao Esporte, cuja vigência está prevista até 31/12/2022. 
2. Quais os projetos de lei que tratam do aumento do limite percentual de dedução 
do imposto devido, atualmente de 1% para pessoa jurídica, e de 6% para PF; bem 
como os respectivos andamentos e perspectivas. 
3. Quais os projetos de lei que tratam da inclusão de empresas, além das que 
declaram com base no lucro real, para poderem contribuir por meio de patrocínios. 
Pela Lei de Incentivo ao Esporte, tipo empresas que declaram o Simples ou com base 
no lucro presumido, e respectivas situações. 

RESPONDIDO 

“Boa tarde. Gostaria de saber se é verdade que foi aprovada uma lei que amplia 
plano de saúde a filhos de servidores do Senado para 33 anos. Qual é o número 
dessa lei e onde encontrar mais informações?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Informações sobre o Ato Presidencial do presidente do Senado no dia 12 de 
fevereiro 2020 onde beneficia parentes de senadores e servidores do Senado 
aumentando a idade de seus dependentes de 24 para 33 anos pagos com dinheiro 
público. Gostaria de receber a íntegra da publicação, votação se foi realizada quem 
assinou à favor, dia, horário, número de registro ou lei e qual a normal legal para o 
ato.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde, Estou necessitando para elaboração de um estudo ter acesso aos 
documentos, sugestões, relatórios etc. que deram origem à edição da Lei nº 
13.303/2016 - Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, haja vista que constantemente surgem questões práticas 
envolvendo a aplicação dos seus dispositivos legais em que é necessária a aplicação 
da interpretação autêntica para se encontrar a mens legis. Isso posto, gostaria de 
informações sobre os meios de obter os citados documentos. Att., XXXX   

RESPONDIDO 

"Olá, bom dia! Sei que essa é um informação confidencial, mas queria saber se na 
abertura do edital para o concurso do Senado tem chances de abrir para nível médio 
como Técnico Legislativo na modalidade de processo legislativo? Pois em minhas 
pesquisas encontro muito sobre Policial Legislativo, mas não tenho encontrado nessa 
modalidade. Desde já agradeço a atenção. Muito obrigada!" (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito um relatório que discrimine todos os projetos de lei que tramitaram e 
tramitam no Senado até a presente data, que alteram a Lei Orgânica Assistência 
Social (LOAS) Lei 8742/1993.”  

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber como ter acesso às provas dos cargos de técnico e analista, nas 
áreas de administração e processo legislativo, dos concursos de 2008 e 2012. De 
preferência em arquivos digitais (pdf).” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

“Bom dia! Fiz uma solicitação por aqui, Conecte nº XXXX, questionando os valores 
gastos com CPI e CMPI em 2019. A resposta veio que na aba tramitação eu 
conseguiria essa informação ao acessar ‘avulso de requerimento’. Mas, neste caso, 
eu acesso apenas o valor estimado a ser gasto na comissão quando essa foi 
solicitada. Portanto, seria o valor orçado, Eu preciso do valor gasto efetivamente de 
cada CPI/CPMI. Não há uma prestação de contas? Onde posso acessar isso?” (sic) 

RESPONDIDO 

"Como cidadão brasileiro, em dias com meus direitos constitucionais, pagos meus 
impostos, tenho direito a votar e ser votado, gostaria de ter acessos as seguintes 
informaões: 
I - Quanto ganha um senador brasileiro? 
II - Quais os benefícios destinado a um senador e seus dependentes? 
III - Por quanto tempo estes benefícios são mantidos?: 
IV - Um senador tem direito a aposentadoria? 
V - Um senador contribui para algum tipo de previdência? qual é ela? 
VI - Os benefícios gozados pelos senadores e seus dependentes, são custeados por 
quem? 
VII - Política é profissão? 
VIII - Voto direto representa o que? 
Aguardo a resposta destas perguntas, se é que tem resposta." (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de tirar algumas dúvidas com vocês referente ao concurso do Senado 
Federal. De acordo com a sua última entrevista, o edital do concurso seria publicado 
até o final do mês de março/2020. Há alguns boatos de que devido ao grande 
interesse do Executivo em aprovar a Reforma Administrativa, o concurso só teria 
realmente continuidade após a aprovação da mesma. Há possibilidade mesmo de o 
edital ser publicado em março, ou provavelmente vão esperar a aprovação da 
Reforma Administrativa?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Requeiro nesta manifestação esclarecimentos para os seguintes questionamentos: 
Considerando que não constará no próximo concurso do Senado para o ano de 2020 
vagas de técnico legislativo de processo legislativo nem mesmo para técnico da área 
administrativa como o Senado pretende/poderá sanar/resolver a questão do déficit 
destes cargos na Casa? A segunda questão diz respeito ao número de servidores 
atualmente ativos no cargo de Analista Legislativo da área de Administração que já 
estarão aptos a se aposentar até o final deste corrente ano? Desde já agradeço pela 
atenção e fico no aguardo do retorno.” (sic) 

RESPONDIDO 

“A Anac emitiu, no ano passado, ofício à Câmara e ao Senado pedindo acesso às 
notas fiscais de voos com táxi aéreo feitos por parlamentares, alegando que investiga 
o táxi aéreo clandestino (acesso aqui: https://sei.anac.gov.br/sei/modulos/ pesquisa/ 
md_pesq_documento_consulta_externa.php?bQdXWIUhq46-kuNuYYlAsyjFfu3aG4 
dBu2PjbFgpOb_9MvqFNtXlXEMWSYTBr1f7z0g5p97 pRY7Jz5GItK 4e8YgzTIH2l0VR 
ecXLBPHQgtLJJTT1xfGB-Gql39BDXjKR). Solicito, por favor: 
- A íntegra de todas as comunicações em resposta à Anac por parte desta Casa (se 
necessário, tarjar dados pessoais) 
- As ações tomadas por esta Casa em resposta à solicitação da Anac.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Sou aluno do segundo ano de doutorado em economia da XXX e venho solicitar, 
com minha orientadora, (com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de 
Acesso à Informação - LAI), o banco de dados identificado de beneficiários dos planos 
de saúde fornecidos pelo Senado (SIS), com o nome dos dependentes de cada titular 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 
ACESSO 



  

 

 

do plano de saúde (nome e CPF). É importante que além dos dados atuais, as 
informações também contemplem beneficiários e dependentes antigos. Entrei em 
contato com o SIS diretamente, que me pediram para fazer a solicitação aqui 
primeiramente. Acredito que esses dados possam ser disponibilizados devido à 
natureza pública dos beneficiários e dos dependentes. Ressalto que a utilização das 
informações terá caráter exclusivamente acadêmico e científico. Para isso, a XXX 
possui um comitê de ética que supervisiona o uso dos dados. Me coloco à disposição 
para quaisquer informações que julgarem necessárias.  
Desde já agradeço a atenção.” (sic) 
“Considerando o elevado número de ocorrências de táxi aéreo clandestino 
contratado por senadores, solicito as seguintes informações: 
1 - O Senado exige, estuda exigir (ou seja, se existe proposta concreta em 
andamento) ou já exigiu, em algum momento, que os senadores chequem os 
prefixos das aeronaves contratadas antes de pedir reembolso ao apresentar as notas 
fiscais? 
2 - Quais critérios o Senado adota para aceitar ou não a entrega da nota fiscal de táxi 
aéreo para reembolso? 
3 - Considerando que a Anac exige que as notas fiscais emitidas pelas empresas 
tenham o prefixo da aeronave utilizada, esta também é uma exigência do Senado 
para reembolsar essas notas aos deputados? 
4 - O Senado possui alguma apuração/auditoria/sindicância (ou qualquer nome 
semelhante) sobre o reembolso de voos irregulares, ou seja, sem autorização para 
táxi aéreo? Se sim, quando foi instaurado (a), por qual autoridade/órgão e com qual 
escopo? Quais já foram as medidas tomadas?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezado (a), quero obter o estudo completo de impacto financeiro utilizado para 
embasar o ato da comissão diretoria nº 4, de 2020, que prevê aumento da faixa 
etária de filhos e enteados atendidos pelo plano de saúde do Senado Federal. Ainda 
sobre a temática, quero saber: 
1. A quantidade de beneficiários-dependentes de servidores ativos e inativos do 
Senado Federal que são atendidos pelo Sistema Integrado de Saúde (SIS). Discriminar 
por todos os tipos que são previstos no artigo 5º (I a VIII) do Regulamento do SIS; 
2. Quanto foi gasto de 2015 a 2019, mês a mês, com o Sistema Integrado de Saúde 
(SIS). Discriminar gasto por: a) servidores ativos; b) servidores inativos; c) 
beneficiários-dependentes de servidores ativos; d) beneficiários-dependentes de 
servidores inativos; 
3. Quantas pessoas passarão a ser atendidas pelo plano da saúde, com a mudança 
implementada pelo ato da comissão diretoria nº 4, de 2020, e quanto será gasto com 
elas anualmente até 2026.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de saber se tem projeto sobre reprodução assistida. Em caso positivo, o 
mesmo encontra-se em qual fase?" (sic) RESPONDIDO 

"A solicitação de informação via LAI com pedido Conecte n° XXXX foi alvo de recurso. 
Solicitação com protocolo XXXX, de XXXX, e como tal deveria ter sido respondida pela 
Comissão Diretora do Senado Federal, como me foi informado em e-mail do 
SIC/Senado. Sendo um recurso, deveria ter sido respondidos em 5 dias, conforme o 
artigo 15 da LAI (LEI Nº 12.527), parágrafo único. O prazo já está esgotado há várias 
semanas, mesmo descontando-se o recesso do Legislativo, e o Senado está, 
portanto, descumprindo a LAI. Solicito a resposta imediata a este pedido, na forma 
adequada de relatório, contendo o texto das questões originais e as respostas. 

RESPONDIDO 



  

 

 

Solicito ainda a identificação nominal e funcional dos responsáveis dos respondentes 
de todas as etapas." (sic) 
“Com fundamento no art. 8º, §3, II e III e art. 10 da Lei Federal 12.527/2011, 
requisitamos acesso ao conjunto de dados listados abaixo, referentes a concessão de 
títulos e medalhas feitas pelo senador XXXX durante seu mandato. Requisitamos que 
o conjunto de dados abaixo seja fornecido em formato aberto, estruturado e não-
proprietário (*.csv, *.ods, etc), como consta no art. 8, §3º, II e III da Lei de Acesso à 
Informação: 
1.Número dos projetos que concederam os títulos e medalhas; 
2.Data do referido fato; 
3.Nome da pessoa que recebeu a condecoração.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezado(a), boa noite!!! Gostaria de ter acesso à todos os arquivos de provas dos 
concursos anteriores do Senado Federal. Att, XXXX.” (sic) RESPONDIDO 

“Prezados, Boa tarde! Vocês têm alguma previsão de lançamento do edital do 
próximo concurso da casa?” (sic) RESPONDIDO 

“Boa Tarde, Preciso saber o nome do ex-senador que recebeu este valor 
Detalhamento de Documento 
Detalhamento do Documento: XXXX 
Fase PAGAMENTO (Tipo: OBB PARA MESMO BANCO/AGÊNCIA) 
Documento XXXX (Tipo de Documento: OBB PARA MESMO BANCO/AGÊNCIA) 
Data XXXX 
Favorecido XXXX - XXXX 
Valor R$ XXXX 
Observações RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARA EX-SENADORES DO 
SENADO FEDERAL. LOTE 01/2020 (LC 02)- PROCESSO: XXXX. 
Dados detalhados 
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL 
Natureza de Despesa Grupo de Despesa 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
Modalidade de Aplicação 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 
Elemento de Despesa 93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. ” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 
ACESSO 
 

“Divulga-se nas redes sociais que uma comissão de senadores propôs alterar, de 24 
p/ 33 anos, a cobertura do plano de saúde para dependentes dos senadores e dos 
empregados do Senado. Consta que o presidente do Senado permitiu/implementou 
tal proposta. a) tal informação é verdadeira? b) qual comissão propôs tal mudança? 
c) qual o nome dos senadores proponentes da alteração? d) houve estudo financeiro, 
ainda que estimado, do custo adicional tendo em conta as estatísticas do setor 
saúde? e) qual a lei que dá amparo jurídico à medida?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá, o novo concurso que será realizado ainda este ano, exigirá formação em curso 
superior em Administração para o cargo de Analista Legislativo (Administração) ou 
seguirá conforme os anos anteriores, sendo somente necessário curso superior em 
qualquer área? Atenciosamente, XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

* Negativa Integral de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado 
Federal 


