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

Agosto de 2020
Distribuição mensal dos pedidos de informação

Número de pedidos

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 59 (ANEXO)
2. Prazo de resposta
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ATÉ 1 DIA

DE 2 A 5 DIAS

MAIS DE 20 DIAS

EM TRATAMENTO

DE 6 A 20 DIAS

3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
CONCURSO PÚBLICO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
SERVIDOR
SENADOR
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
CEAPS E NOTA FISCAL
LEGISLAÇÃO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
VOTO E PRESENÇA
REMUNERAÇÃO
ARQUIVO
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
TOTAL GERAL

PEDIDOS
21
11
6
5
3
3
3
2
2
1
1
1
59

%
35,6%
18,6%
10,2%
8,5%
5,1%
5,1%
5,1%
3,4%
3,4%
1,7%
1,7%
1,7%
100,0%

4. Local da informação recuperada
2%

35%
PORTAL: informação integralmente
disponível no Portal do Senado
Federal

63%

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

5. Negativas de acesso e recursos
 Não houve negativas integrais de acesso a pedidos formulados no mês de agosto de
2020.
 Não houve negativas parciais de acesso a pedidos formulados no mês de agosto de
2020.
 Nâo foram apresentados recursos no mês de agosto de 2020.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
"Prezados, não está clara a data prevista para o concurso 2020. Poderiam informar?"
(sic)
“Olá, Vi que no concurso público de 2012 do Senado Federal foi disponibilizada 1 vaga
para o cargo de Comunicação Social - Produtor de Multimídia. No entanto, vi que
foram nomeados, no total, 8 aprovados para esse cargo específico. Nesse contexto,
solicito acesso:
1) Ao ato de criação do cargo, para a primeira vaga efetiva de Produtor de Multimídia
que foi disponibilizada no edital do concurso, bem como as justificativas utilizadas
para a existência do cargo na Casa;
2) Aos atos de criação das demais vagas para que produtores de multimídia do CR do
concurso fossem nomeados pelo Senado, bem como as justificativas utilizadas pela
Casa para a realização das nomeações;
3) Às informações sobre as atividades que são desempenhadas atualmente pelos
profissionais citados na estrutura da Casa.
Desde já muito obrigado, XXXX.” (sic)
“Prezados, boa noite. Pretendo prestar o concurso do Senado, e gostaria de saber se
o cargo de Analista - Processo Legislativo também abrangerá todas as áreas, como foi
no último concurso de 2012, ou se abrangerá só Direito ou Administração, por
exemplo. Obrigada! XXXX” (sic)
"Boa noite! Gostaria de saber se as inscrições para o concurso público para o Senado
Federal estão abertas." (sic)
“Boa tarde! Tenho filhos em preparação para fazer concurso e, por esta razão,
gostaria de saber se há previsão de realização de Concurso Público Federal para o
Senado para o ano de 2021? Atenciosamente, XXXX.” (sic)
“Prezados (as), Em virtude de produção de material noticioso sobre o projeto de lei
conhecido como ‘Lei das Fake News’, solicito, por gentileza, o envio a relação de
matérias legislativas que tramitaram ou tramitam no Senado que tratam dos
seguintes temas ‘fake news’, ‘desinformação’, ‘boato’, ‘rumores’, ‘informação falsa’ e
assemelhados. Desde já, agradeço a contribuição. Atenciosamente, XXXX.” (sic)
“Prezados (as) senhores (as), Solicito que seja informado se o próximo concurso do
Senado, para o cargo de Técnico Legislativo - Policial Legislativo, poderá participar o
candidato portador de hipertensão arterial sistêmica.” (sic)
“Prezados, com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de solicitar:
1- Quantos servidores efetivos estão em home office (especificar por área de atuação
- não há a necessidade de divulgação dos nomes).?
2- Dos servidores acima, quantos estavam em home office antes da pandemia
causada pela Covid-19 (especificar por área de atuação - não há a necessidade de
divulgação dos nomes).?
3- Dos servidores acima, quantos estão em home office de forma permanente
(especificar por área de atuação - não há a necessidade de divulgação dos nomes).?
4- Há algum regramento que disciplina o trabalho de home office? Caso sim, gostaria
de recebê-los ou, então, que fosse informado a numeração e o caminho onde posso
obtê-los.
5- Por fim, gostaria de saber se áreas que antes da pandemia não tinham servidores
em home office e, a partir da pandemia, adotaram o home office, se tais servidores
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continuaram em home office permanentemente (especificar por área de atuação não há a necessidade de divulgação dos nomes).?” (sic)
"Gostaria de solicitar a situação dos projetos apresentados no Senado Federal desde o
início da calamidade pública da Covid-19 até o presente momento. Para fins
profissionais. Se possível, vir em uma planilha com a situação das proposições.
Agradeço a disponibilidade." (sic)
“Gostaria de saber quais são os projetos de lei que visam modificar os regimes
tributários de fundos investimento.”(sic)
"Boa tarde, gostaria de saber se existe (ou existiu) algum projeto de lei que determine
a incorporação da Polícia Rodoviária Federal nos quadros da Polícia Federal, tornando
ambas em uma só instituição. Existe alguma matéria no Congresso a esse respeito?"
(sic)
“Prezados, Gostaria de saber se é possível requisitar cópia do projeto básico referente
ao concurso do Senado Federal do edital n° 2, de 22 de dezembro de 2011. Tendo em
vista que o arquivo do edital, constituído em parceria com a Fundação Getúlio Vargas
(FGV), é largamente encontrado em pesquisas nos sítios de busca online, o arquivo do
projeto básico (aquele que antecede a elaboração do próprio edital) não é de fácil
acesso nas pesquisas realizadas na internet. Concluindo, indago se tal documento - o
projeto básico- possui algum tipo de sigilo ou qual o procedimento a ser realizado
para requisição de sua cópia digital.” (sic)
“Prezados, Por gentileza, solicito os dados abaixo para cada um dos 81 senadores da
atual legislatura e seus respectivos suplentes que tenham tomado posse em algum
momento:
- Total de sessões deliberativas realizadas de fevereiro a dezembro 2019
- Presenças nas sessões deliberativas de fevereiro a dezembro 2019
- Faltas justificadas nas sessões deliberativas de fevereiro a dezembro 2019
- Faltas não justificadas nas sessões deliberativas de fevereiro a dezembro 2019
- Total de sessões deliberativas realizadas de janeiro a julho de 2020
- Presenças nas sessões deliberativas de janeiro a julho de 2020
- Faltas justificadas nas sessões deliberativas de janeiro a julho de 2020
- Faltas não justificadas nas sessões deliberativas de janeiro a julho de 2020
- Quantidade de assessores efetivos e comissionados (gabinete + escritório de apoio)
em cada um dos meses de fevereiro de 2019 a julho de 2020
- Valor somado da folha de pagamento dos assessores em cada um dos meses de
fevereiro de 2019 a julho de 2020
- Qual o valor mensal máximo, em reais, para gastar com verba de gabinete pelos
senadores? Muito obrigado.” (sic)
“Prezados, boa tarde! Por gentileza, gostaria de receber o recorte racial dos 81
senadores em atividade. Essa informação em relação aos deputados está disponível
no próprio site do Congresso, porém não consegui referente aos senadores. Vocês,
poderiam, por gentileza, me auxiliar? Já havia solicitado anteriormente, porém só
recebi dos 55 senadores da última eleição. Fico no aguardo. GrataXXXX.” (sic)
“Vi que a Resolução do Senado nº 59/2002, ao baixá-la do
https://adm.senado.leg.br/normas/ui/pub/normaConsultada?4&idNorma=224680,
contém arquivo de texto em extensão RTF, com marca d'água ‘resolução revogada’.
Diante disso, pedem-se esclarecimentos, se foi erro de digitação, ou qual a resolução
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ou norma vigente atual para estudo das competências do cargo de policial legislativo
do Senado Federal. Grato desde já pelo retorno em tempo hábil.”(sic)
"Bom dia. Gostaria de saber em que fase se encontra o concurso público do Senado e
qual a previsão de lançamento do edital. Obrigado." (sic)
“Prezados, bom dia. Tendo em vista a possibilidade de acontecer um próximo
concurso público para servidores do Senado Federal, venho, por meio desta, solicitar
informações no sentido de saber se, para o cargo Analista Legislativo, na
especialidade Processo Legislativo, a exigência de escolaridade poderá ser graduação
em qualquer curso de nível superior, como em concursos anteriores. Pela atenção,
muito obrigado.” (sic)
“O peticionante requer, com base na Lei de Acesso à Informação, cópia dos recibos e
faturas que foram objetos de reembolso, por parte do senador XXXX, relativas a
contratação da empresa XXXX, CNPJ XXXX. Atenciosamente, XXXX” (sic)
"Gostaria de saber como é realizada a avaliação da qualidade dos serviços de
interpretação em Libras prestados por meio do contrato nº XXX/2017. Nos últimos 12
meses, o órgão recebeu elogios ou reclamações acerca dos serviços?" (sic)
"Sr. responsável, com base na Lei de Acesso à Informação, solicito todas as provas do
último concurso do Senado com os seus gabaritos. Tais documentos constavam até
outro dia na página do concurso do Senado, na parte de Transparência, e agora foi
retirado. Portanto o Senado dispõe com certeza de tais provas. Obrigada." (sic)
“No dia 23/07/2020 eu registrei um pedido de acesso à informação com o protocolo
XXXX e até hoje eu não recebi a resposta. Estou entrando em contato para saber se há
alguma informação nova sobre o pedido XXXX. Obrigado.” (sic)
“O peticionante requer, com base na lei de acesso à informação, cópia dos recibos e
faturas que foram objetos de reembolso, por parte do Senador XXXX, relativas a
contratação de XXXX, CPF XXXX. Atenciosamente, XXXX.” (sic)
“Bom dia! Enviei a seguinte solicitação à Câmara dos Deputados:
Gostaria de saber a possibilidade de me enviarem uma cópia da CPI cujo o deputado
XXXX é inquirido pelos deputados. Trata-se da CPI do mensalão, se não me engano,
ocorreu há uns 10 ou 13 anos. O intuito da cópia do vídeo é meramente didático, uma
vez que sou jurista e gostaria de estudar o referido vídeo. Certeiro da compreensão
dos senhores, fico no aguardo de uma resposta positiva. Me informaram o seguinte:
A Câmara dos Deputados agradece seu contato. Em atenção ao solicitado,
informamos que não houve uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara
dos Deputados sobre o mensalão, mas ocorreu uma CPI Mista no Congresso Nacional
para investigar a Compra de Votos (Mensalão) em 2005:
https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?0&codcol=1335.
Informamos que os dados referentes à comissão mista são de responsabilidade da
Secretaria-Geral da Mesa do Congresso Nacional, que funciona no Senado Federal. A
Câmara dos Deputados não possui essa documentação.
As solicitações de informação ao Senado Federal devem ser feitas em:
https://www12.senado.leg.br/institucional/falecomosenado.
Logo, pergunto: seria possível me enviar uma cópia da inquirição do nobre deputado
XXXX a referida CPI? São para fins didáticos, apenas para estudo da construção oral
empregada nas falas do nobre deputado, não sendo utilizado para outros fins. Sou
jurista e me interesso muito pelo assunto. Cordialmente, espero ser atendido e desde
já agradeço muito.” (sic)
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“O peticionante requer, com base na Lei de Acesso à Informação, cópia dos recibos e
faturas que foram objetos de reembolso, por parte do senador XXXX, relativas a
contratação da empresa XXXX. CNPJ XXXX. Atenciosamente, XXXX.” (sic)
“Prezados, bom dia. Meu nome é XXXX, tudo bem? Estou coletando dados para a
apresentação de projeto de pesquisa em pós-graduação. Apenas para contextualizar,
sem entrar em minúcias, pretendo fazer uma pesquisa sobre a Comissão de
Constituição e Justiça do Senado. Em especial, gostaria de saber se poderiam me
fornecer/ me ensinar como obter, os seguintes dados:
1. Como consigo ver, historicamente, quais foram as alterações dos membros na
CCJC, promovidas pelos líderes partidários, nos termos do art. 81 do RISF,
suponhamos, nos últimos 8 anos?
2. Essas alterações são fundamentadas? Se sim, onde posso ver o teor das
fundamentações?
3. Como posso ver em que momento as alterações ocorreram? Com isso, pretendo
conseguir entender se, por exemplo, a propositura de projetos de lei ensejou, em
dado momento, a troca de um membro que anteriormente ocupava a cadeira da
CCJC.
Ressalto o quão importante esses dados/a informação quanto ao método de
obtenção dos dados são importantes para minha pesquisa, que, fundamentalmente,
se baseará nas respostas obtidas. Ficaria extremamente grato se puderem me
responder com a maior brevidade possível, dada a exiguidade do prazo que tenho
para a elaboração do projeto. Abraços, bom trabalho a todos” (sic)
“O pedido Conecte nº XXXX não foi resolvido por completo, já que não possuo
autenticação para ler na íntegra as competências da Polícia do Senado Federal por
meio do link enviado ao meu e-mail, xxxx@hotmail.com, contendo as páginas
necessárias do Regulamento Administrativo do Senado (Resolução 13/2018). Assim,
favor repassar pdf anexado ao meu e-mail, ou dizer outro caminho sem autenticação
para de pronto compreender as atividades policiais do Senado atualizadas, em
substituição a Res.59/2002 revogada.” (sic)
“Prezados, vocês têm uma estimativa de quando se dará o concurso para Policial
Legislativo do Senado Federal? Especifica-se: é possível que, ainda neste ano,
aconteça o lançamento do edital, bem como a realização do concurso?” (sic)
“Prezados, boa tarde! Por gentileza, poderiam me dar um retorno referente à
solicitação feita por meio do protocolo nº XXXX. Fico no aguardo. Grata, XXXX” (sic)
“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito que me seja informado quais são os
‘chefes de gabinete’ dos parlamentares abaixo. Basta me informar qual o nome do
chefe de gabinete de cada senador, ou seja, do servidor que ocupa a chefia de
gabinete do respectivo parlamentar:
XXXX; XXXX; XXXX; XXXX; XXXX; XXXX; XXXX; XXXX; XXXX; XXXX; XXXX; XXXX; XXXX;
XXXX; XXXX; XXXX; XXXX; XXXX." (sic)
“Boa tarde. Como faço para acessar o rol de informações classificadas e desclassificadas pelo Senado Federal, previsto no art. 31 da LAI (Lei n. 12.527/2011), haja vista
que os relatórios publicados na página
https://www12.senado.leg.br/transparencia/lai/relatorios-lai-1 não ostentam essas
informações?” (sic)
“Boa noite, gostaria de saber se as provas do concurso do Senado Federal serão
aplicadas somente no DF, ou se serão aplicadas nos demais estados?”(sic)
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“Bom dia, Devido à necessidade de comparação de valores em processo de
contratação do meu empregador Tribunal Regional do Trabalho da XX Região, solicito
envio dos valores atualizados ou índice de reajuste efetivamente aplicado ao Contrato
XX/2018, cujo reajuste é previsto para vigorar a partir do fim do mês de julho.
Agradeço a atenção. XXXX” (sic)
“Bom dia. Tenho uma dívida com o Banco do Brasil (Proger), os juros da cobrança
estão um absurdo, fora de cogitação para liquidação. Gostaria de saber se terá
alguma lei para descontos e parcelamentos para esse tempo atual de calamidade
(Pandemia). Atenciosamente, XXXX.” (sic)
“Prezados, boa tarde. Primeiramente, em referência a uma mensagem anterior,
registrada sob o número Conecte XXXX, gostaria de agradecer o pronto atendimento,
bem como o envio dos esclarecimentos. Ainda em relação à possibilidade da
realização de concurso público pelo Senado Federal, gostaria de saber se há ou
haveria alguma previsão da divulgação do edital e da realização das provas. Pela
atenção, muito obrigado.” (sic)
“Prezados, após procurar o registro das audiências públicas, percebi que o link que
leva para aquelas gravadas antes de 2013, leva para uma página em branco. Estou
procurando em especial pelos registros (vídeo/fotos/áudio/redação completa e
pauta) da Audiência Pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação
realizada em 29 de março de 2012, com o tema ‘A política externa brasileira de
direitos humanos: balanço de 2011 e prioridades para 2012’, bem como aquela
realizada em 14 de dezembro de 2011. Ainda esperamos ser encontrado registro das
audiências abaixo: - Audiência Pública de Fevereiro de 2008 ‘Prioridades do Ministério
das Relações Exteriores para a OEA, ONU e Mercosul’ – Min. XXXX (MRE), Deputado
XXXX (Rep. br no Parlamento do Mercosul), Sra. XXXX (SEDH) e Sra. XXXX. - Audiência
Pública sobre o relatório do Brasil ao RPU – Revisão Periódica Universal do Conselho
de Direitos Humanos da ONU (2008).” (sic)
“Solicito, por gentileza, a íntegra do parecer da Advocacia do Senado Federal e da
Diretoria-Geral do SF que deliberou e autorizou o pagamento do Abono de
Permanência para os seus servidores efetivos com deficiência com fundamento no
Acórdão nº. 1.078/2013, do Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), em que,
‘se o servidor tem direito a aposentar-se pela regra geral de aposentadoria prevista
no art. 40, §1º, inciso III da CF, tem ele também direito ao abono de permanência
previsto no § 19 do referido dispositivo constitucional, a partir do momento em que
completou os 25 anos de contribuição (conforme aplicação da decisão proferida no
MI nº. 3.989), caso opte por permanecer em atividade’. Obrigado.” (sic)
“Olá, boa tarde. Gostaria de solicitar uma lista dos projetos de lei propostos e
arquivados desde 2012 que alteram a Lei nº 12.651/2012. Devido à mudança do
sistema de pesquisa, não consigo obter um número assertivo das propostas e nem
quais foram. Desde já agradeço.”(sic)
“Prezados srs, Com base na LAI, gostaria de saber: (Pede-se a gentileza que os
questionamentos sejam reproduzidos juntamente com as respostas, para que estas
fiquem mais claras).
1 - Quantas vagas surgiram DURANTE a validade do concurso de 2012 para o cargo de
Analista Legislativo / Especialidade Administração?
2 - Quantos destes cargos vagos que surgiram DURANTE a validade do concurso de
2012 (para o cargo de Analista Legislativo / Especialidade Administração )
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permanecem vagos até a data de hoje?
3 – Qual foi a portaria que nomeou XXXX para o cargo de Analista
Legislativo/Especialidade Administração no concurso de 2012 e a sua data de
publicação no DOU?
4 – Qual foi a portaria que determinou a vacância do cargo ocupado por XXXX para o
cargo de Analista Legislativo / Especialidade Administração no concurso de 2012 e a
sua data de publicação no DOU ? Este cargo permanece vago até a data de hoje?
5 - Qual foi a portaria que nomeou XXXX para o cargo que era ocupado por XXXX de
Analista Legislativo / Especialidade Administração no concurso de 2012 e a sua data
de publicação no DOU ?
6 - Qual foi a portaria que tornou sem efeito a nomeação de XXXX para o cargo que
era ocupado por XXXX de Analista Legislativo / Especialidade Administração no
concurso de 2012 e a sua data de publicação no DOU ?
7 - Qual é o nome do primeiro candidato (ou próximo candidato) na lista
classificatória remanescente do concurso de 2012 para o cargo de Analista Legislativo
/ Especialidade Administração (desconsiderando os candidatos já nomeados até a
data de hoje) e o nome e posição do último candidato nomeado para este cargo?
Agradeço a atenção.” (sic)
“Eu, XXXX, portadora 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) venho requerer o acesso, em até 20 dias corridos (artigo 11,
parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos seguintes dados:
1) Detalhamento da natureza e do tipo de todas as ações ajuizadas pela Procuradoria
Parlamentar do Senado desde 2019;
2) Dados detalhados, como o número, o nome do parlamentar parte da ação e o
tribunal de tramitação, de todas as ações ajuizadas pela Procuradoria Parlamentar do
Senado desde 2019.
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 e peço deferimento. XXXX” (sic)
"Olá, gostaria de saber quanto o Tesouro Nacional (União) tem disponível para gastos
extraordinários, este orçamento fica fora das Leis usadas anualmente. Obs: Não quero
que fique como sigilo." (sic)
“Prezados, Considerando que sou Administradora, devidamente registrada no
Conselho, questiono se o próximo concurso, o qual o Projeto Básico foi recentemente
publicado, terá exigência de nível superior específico em Administração para o cargo
de Analista Legislativo - Administração.
O Projeto Básico não contempla essa informação e nos dois últimos concursos a
exigência foi distinta, ou seja:
1. No concurso de 2008, o Cargo de Analista Legislativo, especialidade Administração
foi exclusivo para bacharéis em Administração.
2. Já o concurso de 2012 o mesmo cargo foi destinado a candidatos com qualquer
área de formação.
Por essa razão, conforme orientação da Comissão Organizadora do Concurso do
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Senado (xxxx@senado.leg.br), envio a presente mensagem e aguardo esclarecimento
sobre esse ponto por e-mail. Obrigada.” (sic)
"Bom dia! Gostaria de ter acesso às estatísticas sobre a área de atuação profissional
dos(as) senadores(as) antes de assumirem o cargo público." (sic)
“Bom dia. Preciso saber se o Senado possui algum tipo de cadastro de quantos
parlamentares com deficiência estão no exercício do mandato? Se quando o
parlamentar toma posse, o cadastro contempla algum questionamento ou item para
que ele declare que possui ou não alguma deficiência?” (sic)
“Prezados, boa tarde. Tendo em vista as solicitações nº XXXX e XXXX, venho, por meio
desta, reiterar meus cumprimentos quanto ao pronto retorno bem como os
esclarecimentos enviados. Aproveito, ainda, para solicitar uma vez mais uma última
informação. Em caso de aprovação em concurso público, quais são os documentos
que devem ser apresentados e, também, quais exames médicos são solicitados
quando da perícia médica para admissão como servidor público junto ao Senado
Federal. Pela atenção, muito obrigado.”(sic)
“Eu, XXXX, portadora 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) venho requerer o acesso, em até 20 dias corridos (artigo 11,
parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos seguintes dados:
1) Faturas detalhadas de todos os cartões corporativos pagos com suprimentos de
fundos do Senado em 2019 e 2020, com todas as despesas realizadas discriminadas
2) Todas as notas fiscais de todos os gastos realizados com suprimentos de fundos do
Senado em 2019 e 2020
3) Todos os documentos inseridos no processo nº 00200.XXXX/2018 e todos os
documentos relacionados ao Relatório de Auditoria nº XXXX/2018 – COAUDCF/AUDIT,
produzidos antes e depois do relatório.
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 e peço deferimento. XXXX” (sic)
“Bom dia. Tem como saber quais os senadores que votaram a favor de derrubar o
veto do presidente relativo ao aumento a servidores públicos, que vão gerar 132
bilhões de gastos nesse período de pandemia?”(sic)
“Prezados, bom dia. Tendo em vista a iminência da possível realização de um
concurso público pelo Senado Federal, venho, por meio desta, solicitar informações
adicionais quanto aos documentos necessários quando da posse de candidato
aprovado, bem como os exames médicos aos quais são submetidos aqueles que
devem passar por perícia médica. Pela atenção, muito obrigado.” (sic)
Senhores, Sou graduado em Administração e solicito informarem se o cargo de
Analista Legislativo – Administração será restrito aos administradores devidamente
graduados. Nos dois concursos anteriores a exigência foi distinta. Fico no aguardo.
Obrigado." (sic)
“Tenho feito alguns estudos sobre transparência e decidi pesquisar sobre os produtos
do Interlegis, especialmente SAPL e ITL (Índice de Transparência do Poder Legislativo).
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Há algumas informações que eu gostaria de obter, contudo não estão disponíveis no
site, são elas:
Sobre o SAPL:
1- Quando o SAPL foi lançado? (não me refiro à criação do Interlegis, mas sim do
sistema).
2 - Qual foi a primeira Câmara a implantar o SAPL? Quando?
3 - Quais Câmaras utilizam atualmente o SAPL?
Sobre o Índice de Transparência do Poder Legislativo (ITL)
1 - É realizada avaliação do ITL antes e depois da implementação do SAPL nas
Câmaras?
2 - Atualmente existe um banco de dados consolidado com todas os relatórios
gerados pelas avaliações de ITL no Brasil?
3 - É possível ter acesso às avaliações de ITL e respectivos relatórios que o Interlegis
possui em seus arquivos?
4 - Existindo alguma avaliação de ITL que o Interlegis não possua os arquivos, gostaria
que fossem indicadas quais as Câmaras foram avaliadas para que eu possa solicitar as
informações.” (sic)
“Bom dia, Gostaria de saber porque a escolha da banca examinadora do concurso do
Senado está demorando tanto a ser divulgada. Sei que a pandemia de Covid-19
atrapalha na escolha de datas, mas nada impede a divulgação da mesma.” (sic)
“Gostaria de saber se para o concurso de Polícia Legislativa do Senado a verificação de
CNH é na posse ou no curso de formação. Ainda não possuo uma, estou em dúvida
quanto a isso. Obrigada.” (sic)
“Olá, tudo bem? Com a revogação da portaria que formava a Comissão do Senado,
não haverá mais concurso?” (sic)
“Olá, com base na Lei de Acesso à Informação, solicito que me seja respondido se o
Senado perdeu os anais com as discussões do dia de aprovação do projeto de lei
143/1951, que criou o crime de genocídio, e que foi discutido e aprovado no Senado
em 28/11/1954. Já procurei na seção do site com os Anais do Senado, mas não achei
nenhuma discussão no período próximo. Isso significa que os anais foram perdidos ou
que não houve debate? Será que nenhum senador falou nada na tribuna antes de
votar o referido projeto?” (sic)
“Boa tarde, sobre a revogação da Portaria que havia instituído a Comissão
Organizadora do Concurso do Senado Federal que estava previsto para este ano,
gostaria de saber para que ponto retrocedeu a previsão desse certame: será,
provavelmente, lançado para ano que vem?” (sic)
“Prezados, bom dia, tudo bom? Estou realizando uma pesquisa acadêmica e gostaria
de saber quais leis tiveram, em sua formulação, a participação ou coordenação direta
de representantes do Poder Judiciário, que enviaram o anteprojeto de lei ao
Legislativo. Por exemplo: o Código de Processo Civil de 2015 teve seu anteprojeto
enviado pelo Ministro XXXX, que coordenou uma equipe com outros 11 juristas.
A Lei do Mandado de Injunção teve seu anteprojeto enviado pelos Mininstro XXXX e,
à época, XXXX. Meu objetivo com isso é, posteriormente, demonstrar como algumas
Leis que tiveram seu anteprojeto enviadas por representantes do Poder Judiciário,
isto é, que tenham sido formuladas com base na jurisprudência dominante, em
diálogo institucional com o Judiciário, têm sua inconstitucionalidade muito menos
contestada e/ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Não sei se vocês teriam
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uma base de dados que lhes permitam facilmente identificar essas informações que
solicito (Leis que tiveram seu anteprojeto enviado por membros do Judiciário), de
modo que, se não tiverem, esgotar o objeto da pesquisa poderia se mostrar tarefa
extremamente complexa. Assim, se puderem me ajudar, não precisam se ater a um
determinado período, tampouco esgotar todos os casos. Se conseguirem encontrar
pelo menos cinco exemplos, já me daria como satisfeito. Se conseguirem encontrar
mais, eu ficaria extremamente satisfeito! Se tiverem dúvidas, por gentileza, entrem
em contato comigo por e-mail. Abraço a todos, bom trabalho.” (sic)
“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito que me seja informado como são
os relatores dos projetos de lei e matérias no Plenário. Existem normas ou regras do
regimento que regulamentam isso? Quanto dessa escolha depende somente do
presidente do Senado? Quanto depende do colégio de líderes? O presidente do
Senado é obrigado por lei a consultar colégio de líderes ou só se quiser?” (sic)
“Para que haja apuração dos fatos, controle social e se evite fraude, como em 2012,
faço esta denúncia diante do vazamento do projeto base inicial do processo de
dispensa de licitação do Concurso Público dessa Câmara alta em final de julho de
2020, conforme anexo veiculado pela Direção Concursos. Seguem perguntas a serem
respondidas: houve indiciamento do vazamento do projeto-base inicial sigiloso? Está
havendo abuso de poder nesse processo licitatório no Senado? Há segurança e
compliance dos dados públicos divulgados na imprensa e cursinhos? Houve realmente
adjudicação da banca para esse certame público? Como uma comissão organizadora é
revogada somente em virtude do contexto de pandemia? Diante disso, com toda
certeza merece apuração imediata na corregedoria dessa Casa, ou em sua Secretaria
de Polícia, ou na PF, no MPF, ou na Abin, porque esse cidadão e demais concursandos
contribuintes precisam de transparência e lisura dos atos públicos.”(sic)
“Prezados Senhores, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber:
– Qual foi a portaria que nomeou XXXX classificada na 79ª posição para o cargo de
Analista Legislativo / Especialidade Administração no concurso de 2012 e a sua data
de publicação no DOU ? Peço a gentileza que o questionamento seja reproduzido
juntamente com a resposta para que esta fique clara. Atenciosamente.” (sic)
“Por gentileza, como está o andamento referente a realização do concurso para o
Senado 2020?”(sic)
*
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Negativa Integral de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado
Federal

