Relatório Mensal de Atendimentos da Lei de Acesso à Informação
Serviço de Informação ao Cidadão (SICLAI)
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Distribuição mensal dos pedidos de informação
100

Número de pedidos

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 98 (ANEXO I)
2. Prazo de resposta

Anual
Mensal

3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
SENADOR
CONCURSO PÚBLICO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
SERVIDOR
CONTRATOS E LICITAÇÕES
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
OUTROS
ARQUIVO
TOTAL GERAL

PEDIDOS
35
33
10
10
5
2
1
1
1
98

%
35,7%
33,7%
10,2%
10,2%
5,1%
2,0%
1,0%
1,0%
1,0%
100%

4. Local da informação recuperada

5. Negativas de acesso e recursos
Há negativa de acesso a pedidos formulados no mês de fevereiro de 2019.
Não há recurso a pedidos formulados no mês de fevereiro de 2019.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

TEXTO
STATUS

“Quantas audiências públicas o
Senado realizou entre 2011 e 2017? Quantas consultas públicas o Senado ATENDIDO
promoveu entre 2011 e 2017?” (sic)
“Prezados,
As informações solicitadas serão utilizadas apenas para fins de estudo.
Solicita-se o envio das respostas para o endereço de e-mail "KKK".
Solicita-se que se segue:
1 – Solicita-se a informação se há algum servidor, alocado em área jurídica,
como Advocacia ou Consultoria do Senado Federal, em regime de teletrabalho.
2 – Caso a resposta da indagação nº 1 seja positiva, como se deu a mensuração
da meta de desempenho (como foi calculada) em tal(is) área(s) e qual(is) o(s)
indicador(es) escolhido(s)?
3 - Caso a resposta da indagação nº 1 seja positiva, solicita-se cópia de todos os
ATENDIDO
relatórios/dados ou informações que foram utilizadas na formulação da
métrica de desempenho de 1 (um) dos servidores, alocados em área jurídica,
que estão em regime de teletrabalho. Caso exista mais de um setor
diretamente ligado à área jurídica do Senado Federal, pode ser a cópia dos
relatórios/dados ou informações utilizadas na formulação da métrica de 1 (um)
servidor de qualquer desses setores diretamente ligados à área jurídica.
4 – Quais os normativos internos do Senado Federal que regulam o regime de
teletrabalho? Poderiam me encaminhar os links no site do Senado, se possível?
Caso não seja possível, solicita-se cópia em PDF.
Desde já agradeço a atenção.” (sic)
“Solicito inteiro teor do parecer nº 743/2018 e da decisão do Presidente do
NEGATIVA
Senado dada petição (SF) n° 8, de 2018. Peço que não seja negado o acesso a
INTEGRAL
esses documentos, pois em processos semelhantes o inteiro teor do parecer e
DE ACESSOi
da decisão estão disponíveis para consulta. ” (sic)
“Solicito receber a lista dos senadores da atual legislatura com nome, telefones,
ATENDIDO
e-mail e endereço."
"Olá, gostaria de receber a relação de todos os senadores eleitos para esta
ATENDIDO
legislatura (2019-2028)." (sic)
"“Solicito informar e-mail e número de telefone do senador XXX a fim de
demanda de professores universitários perseguidos por atuarem em favor do
então Deputado XXX, hoje, graças a Deus, Presidente. Disse o presidente em ATENDIDO
uma LIVE algo como: ‘venham a mim os que estão sendo maltratados em meu
nome que intercederei em seu favor’.” (sic)
“Gostaria de saber quais os senadores que tem qualquer tipo de processo na NEGATIVA
justiça e receber a lista com o nome e o telefone dos 81 senadores, pois não PARCIAL DE
tenho acesso à internet. ”
ACESSOii
“Solicito a gentileza de enviarem a lista de e-mail das comissões e dos senadores
ATENDIDO
do DF. Obrigado. ”
“Solicito um documento compilado com todos os projetos de lei que dizem
respeito à alteração da Lei Nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, bem como as ATENDIDO
exposições de motivos desses projetos. ”
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“O senador XXXX postou nas redes sociais, neste domingo (03/02), a seguinte
declaração: 'A jornalista XXX da revista Veja, acha que sou arrogante. Não sou.
Sou casado e por isso sempre fugi do seu assédio. Ora, seu marido era meu
assessor, e preferi encorajar XXX e XXX, que chegou a usar um membro NEGATIVA
mecânico para namorá-la.' Diante de tal afirmação, gostaria de saber se consta INTEGRAL
nas declarações financeiras do ex-senador XXX a compra desse objeto. Teriam DE ACESSOiii
sido utilizadas verbas rescisórias ou qualquer outra verba pública? Tomo de boa
fé essa afirmação, pois o autor da postagem já presidiu o Senador por quatro
vezes.”
“Prezados,
Solicito arquivo PDF com todos os exemplares de prova do concurso público do ATENDIDO
Senado Federal, realizado em 2011 - Edital 1, 2, 3 e 4.” (sic)
"Solicito a listagem com o nome dos 81 senadores, pois no site do Senado não
ATENDIDO
consta o nome dos senadores eleitos."
“Solicito os nomes, e-mail's e telefones de contato dos integrantes da Comissão
ATENDIDO
de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz do Senado Federal.”
“Senador XXX, como cidadã que acompanha a sessão plenária pela TV Senado
no dia 04/02, vejo que o servidor XXX exerce sua função muito bem e que a sua
ausência demonstrou que o funcionamento da Mesa fica muito bagunçado.
Noto que o servidor tem vasto conhecimento do Regimento Interno do Senado ATENDIDO
e que sua ausência será sentida, caso acorra. Registro meu pedido para que ele
continue no exercício de sua função e à vista disto, peço ao senador que tal
servidor continue em seu cargo para auxiliar as sessões.”
"“Em 16/01/2019 foi informado pelo Protocolo 19000038547 de que a
nomeação de novas entidades para o Conselho da Transparência e Controle
Social (CTCS) do Senado Federal aguardava decisão da Presidência da SF. Tendo
em vista que houve a eleição de nova presidência, apresentam-se os
questionamentos abaixo. Para facilitar a compreensão das informações
fornecidas, solicita-se que cada item seja respondido separadamente, indicando
o número a que se refere.
1 – Houve nomeação de nova entidade para compor o CTCS? Qual seria?
1.1 – Caso não, por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre?
1.2 – Qual é o prazo estimado para a escolha de nova entidade e nomeação de
seu representante?
ATENDIDO
2 – Houve já a indicação do membro representante da Coordenação de
Relacionamento com o Cidadão (CORCID)?
2.1 – Caso sim, quem seria?
2.2 – Caso não, por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre?
2.2.1 – Qual é o prazo estimado para a nomeação do representante em questão?
3 – Haveria alguma pessoa, no âmbito da assessoria da presidência do Senado
Federal, que esteja responsável por esta questão?
3.1 – Caso sim, quem seria? Qual seria seu contato (telefone e e-mail)?
3.2 – Caso não, por quais motivos isso ocorre? Como está sendo dado
prosseguimento a esta questão?

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
4 – Considerando que a atual ausência de representante de entidade faz com
que o CTCS esteja sem se reunir desde 2017, houve já alguma espécie de análise
para modificar o funcionamento do colegiado para fins de evitar situações como
esta?
4.1 – Caso sim, quais providências estão sendo tomadas?
4.2 – Caso não, haveria interesse por parte do órgão competente no Senado
Federal em receber sugestões quanto ao tema? Caso sim, solicita-se o
fornecimento de contato (telefone e e-mail) do órgão responsável. ” (sic)"
“Quem é XXX? Não aparece nem foto dele aqui, nenhuma informação em lugar
nenhum. Parece fantasma... E é suplente do presidente do Senado, XXX.” (sic)
"Bom dia, gostaria de saber se há previsão de concurso para Policial Legislativo
do Senado Federal este ano.
Atenciosamente." (sic)
"Bom dia
Gostaria de saber se há previsão de concurso para Policial Legislativo do Senado
Federal este ano.
Atenciosamente." (sic)
“Bom dia, gostaria de obter fotos e documentos sobre o suplente de senador,
XXX.” (sic)
Gostaria de receber informações sobre a concessão de aposentadorias aos exsenadores listados abaixo. Quais deles têm direito aos serviços do sistema de
saúde do Senado?
1 – XXX – um ano e meio como senador e dois mantados como deputado (não
tenho informações sobre o número de meses). Quais mandatos averbou e como
chegou à pensão de R$ 12.070? Como completou os 30 anos de contribuições?
2 – XXX – oito anos como senador e dois mandatos de deputado (não tenho
informações sobre o número de meses). Quais mandatos averbou para chegar
à pensão de R$ 17.556? Como completou os 30 anos de contribuições?
3 – XXX – sete anos e nove meses como senador. Como completou o tempo
mínimo de oito anos de mandato se não exerceu outros mandatos. Como
completou
os
30
anos
de
contribuições?
4 – XXX – sete anos como senador. Quais mandatos averbou para completar oito
anos de mandato e como chegou à pensão de R$ 10.972? Como completou os
30
anos
de
contribuições?
5 – XXX – senador de 1980 a 1983 (quantos meses?). Quais mandatos averbou
para completar oito anos de mandato e como chegou à pensão de R$ 10.972?
Como
completou
os
30
anos
de
contribuições?
6 –XXX – 4 anos como senador. Quais mandatos averbou para completar oito
anos de mandato e como chegou à pensão de R$ 8.778? Como completou os 30
anos
de
contribuições?
7 – XXX – quatro meses como senador. Quais mandatos averbou para completar
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
oito anos de mandato e como chegou à pensão de R$ 8.778? Como completou
os 30 anos de contribuições?
8 – XXX – 8 anos como senador. Quais mandatos averbou para chegar à pensão
de R$ 23.500? Como completou os 30 anos de contribuições?" (sic)
“Prezados, solicito a normativa que permite que os servidores trabalhem 8
horas corridas, dispensando o intervalo de refeição. ” (sic)
"Prezadas Pessoas, gostaria de obter cópia do relatório da CPI da Previdência."
“Solicito receber por e-mail a lista dos senadores da atual legislatura.”
"Bom dia, gostaria de saber, se existe alguma previsão de concurso público do
Senado. Obrigado."
"Prezado, Venho solicitar a relação de relatores e revisores, bem como os
respectivos partidos de todas as Medidas Provisórias inciadas durantes os dois
mandatos de XXX (de 01/01/2011 a 12/05/2016).
Desde já agradeço a atenção"
“Acessei o site do Senado Federal e na aba da transparência, consta a divulgação
da atividade parlamentar do senhor XXX. No entanto, verifiquei que os valores
gastos com algumas empresas não estão detalhados, constando apenas o valor
total. Diante dessa situação, solicito as notas fiscais com os valores detalhados
das empresas: Start Print Comunicação XXX, do ano de 2017, Gráfica e XXX – do
ano de 2015 e XXX, do ano de 2016.”
"Prezados, Senhores, não localizei no site uma lista com a relação de todos os
Secretários e Assessores parlamentares dos Senadores. Podem me orientar, por
gentileza?" (sic)
"Gostaria de ter acesso à exposição de motivos da Lei n. 13.787/18."(sic)
“Solicito a lista completa de todos os senadores que foram eleitos na eleição de
2018 e dos senadores que encerraram o mandato no ano 2018.”
"Solicito cópia integral do processo, preferencialmente, dos orçamentos
prévios (anterior a licitação), parecer jurídico, impugnações, esclarecimentos,
notas técnicas e demais documentos pertinentes do Processo n°
00200.027823/2013-59 - PE N° 126/2014." (sic)
"Caros,
Queria saber quantos são os senadores aposentados pelo Senado, quanto
ganha cada um, quando se aposentaram e qual o valor total gasto
mensalmente em 2017 e 2018? Da última legislatura, quantos se
aposentaram? Sobre os pensionistas dos senadores, quantos são, quanto
ganham e quais as idades deles? Qual o valor total gasto mensalmente com
pensões em 2017 e 2018? Grato." (sic)
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“Prezados (as),
Solicito as seguintes informações:
a) Na legislatura 2015/2018, quanto o Senado gastou com despesas em saúde
dos senadores (as)?
b) O Senado oferta plano de saúde aos parlamentares ou oferta a possibilidade
de ressarcimento dos gastos que eles tiverem com a saúde?
c) Se o Senado reembolsa despesas, estes gastos podem ser separados por ano
e por senador e disponibilizados?
d) Quais são os critérios estabelecidos para que um senador possa exercer o
reembolso de despesas em saúde?
e) Ex-senadores (as) aposentados (as) pelo Senado, possuem plano de saúde
custeado ou co-patrocinados pelo Senado?
f) Se a resposta anterior foi SIM, qual foi o custo total do Senado com os excongressistas aposentados?
Obrigado,
“Eu vi no Facebook que o senador XXX tem 84 assessores.Já a atendente do
Alô Senado me disse que são 17, mas para que tantos funcionários? Quanto
eles ganham?”
"Boa tarde;
Gostaria de saber qual a previsão para sair o edital para policia legislativo
federal, tendo em vista que desde 2012 não há concurso para tal e a um deficit
de aproximadamente 40% do efetivo em 2019.
“Prezados,
Solicito o quantitativo geral de servidores ativos que são pessoas de deficiência
(PcD).
Se possível divididos entre efetivos, comissionados, terceirizados e estagiários.
Finalidade: Fins acadêmicos.”(sic)
"Eu preciso saber com o que o servidor XXX tem gastado a verba do cartão
corporativo. Há gastos nos últimos 4 anos de cerca de R$ 16 mil mensais no
nome dele. Gostaria dos extratos dos últimos 4 anos." (sic)
"Bom dia!
Gostaria de saber algumas informações sobre a TV Senado e a Rádio
Senado.Qual o custo de cada? Qual o orçamento executado em 2017 e 2018
em cada um desses veículos de comunicação? E o quantitativo de pessoas que
trabalham diretamente nesses veículos. É possível ver o orçamento separado
para cada um?" (sic)

“Solicito uma cópia da PEC 45/2017, que instituiu novo regime especial de
pagamento de precatórios.”
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“Gostaria de solicitar os gastos do Senado com o funcionamento excepcional no
sábado (02/02/2019), discriminando segundo as seguintes rubricas:
- eventual pagamento de hora-extra ou gratificação a parlamentares por
cumprir
jornada
de
trabalho
durante
o
fim
de
semana
- pagamento de hora-extra ou gratificação a servidores e funcionários do Senado
por cumprir jornada de trabalho durante o fim de semana
- pagamento de hora-extra ou gratificação à segurança do Congresso Nacional
por cumprir jornada de trabalho durante o fim de semana.
Grata.”(sic)
“Solicito que os nomes dos senadores que retiraram suas assinaturas do
pedido da comissão parlamentar de inquérito sejam divulgados pelas mídias
do Senado Federal, para que haja transparência para com os eleitores
brasileiros.”
"Prezados, Estou fazendo um trabalho de pós graduação sobre os instrumentos
de crédito da Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, destacando-se a Letra de
Crédito Imobiliário -LCI. Gostaria de ter acesso aos pareceres que amparam a
elaboração da Lei. Já tenho a lei com as atualizações e a exposição de motivos.
Qualquer informação que possa me ajudar será bem vinda.
Obrigada pela atenção, (sic)
“Bom dia senhores, sou mestrando na área de energia, com o tema sobre
mercado livre de energia e gostaria de acompanhar o desenvolvimento da
aprovação dos projetos que tramitam tanto na Câmara dos Deputados como no
Senado Federal. Para tanto, envio algumas questões relevantes e que podem
ser esclarecedoras e contributivas que podem ser informadas através dos
senhores. Segue abaixo:
1- Atualmente qual o status do projeto de lei que tramita na Câmara dos
Deputados e Senado Federal? Qual status do PL quando findou o ano de 2018 e
qual o status atual em 2019, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado
Federal?
2- Existe nova consulta pública em discussão que aborda o tema do PL após a CP
033? Se sim, qual o número e do que ele trata especificamente?
3- Quanto ao assunto relativo ao PL projetos da Câmara dos Deputados e Senado
Federal já foram sinalizados ao presidente da República e sua equipe? Qual o
nível de conhecimento do presidente e toda sua equipe tem sobre o tema?
4- Caso o presidente e toda sua equipe tenha conhecimento sobre o tema já
houve posicionamento ou pelo menos sinalização sobre o tema seja
positivamente ou negativamente sobre portabilidade da conta de luz,
parâmetros de potência e tensão para o mercado livre?
Grato,
“Solicito receber a lista completa dos senadores eleitos para o exercício no ano
de 2019, pois desejo acompanhar as atividades dos parlamentares.”
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“Boa tarde, solicito informação se há algum Normativo (Portaria, Resolução, por
exemplo) sobre o Departamento de Polícia Legislativa. A Câmara do Deputados
dispõe da Resolução nº 18 de 2003.”
“Acompanhei por meio das mídias que o requerimento solicitando a abertura
da CPI 'Lava Toga', que tinha o intuito de investigar as irregularidades do Poder
Judiciário, foi arquivado pelo Senado Federal. As notícias afirmam que o
requerimento foi arquivado porque não tinham assinaturas suficientes para a
abertura da comissão. Quando se obteve 27 apoios para pedido de abertura da
CPI, alguns senadores retiraram suas assinaturas da proposta e com isso, o
presidente do Senado teve que arquivar o requerimento. Diante do exposto,
solicito a lista completa dos nomes dos senadores que assinaram esse
requerimento e quais retiraram suas assinaturas.”
"Prezados, Estou fazendo um trabalho de pós graduação sobre os
instrumentos de crédito da Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004,
destacando-se a Letra de Crédito Imobiliário -LCI. Gostaria de ter acesso aos
pareceres que amparam a elaboração da Lei. Já tenho a lei com as atualizações
e a exposição de motivos. Qualquer informação que possa me ajudar será bem
vinda.Obrigada pela atenção,
"Boa tarde. Gostaria de saber se há intenção de realizar concurso público para
os quadros efetivo do Senado. Sei que foram autorizadas algumas vagas na Lei
Orçamentária, se houver algo a informar gostaria de ter conhecimento. Mas
isso, claro, se não for atrapalhar em alguma coisa aí! Desde já agradeço o espaço
e a oportunidade.
Fiquem com Deus!" (sic)
“Solicito a lista com o nome, partido e e-mail de todos os senadores da atual
legislatura, pois desejo me comunicar com eles.”
“Saudações fraternais.
Por favor, solicito os últimos informes e determinações tramitados nesta
digníssima Casa quanto à Política Nacional de Resíduos Sólidos, mormente
quanto ao prazo de banimento dos lixões a céu aberto e quanto à imperiosidade
no êxito dos Acordos Setoriais para a Logística Reversa dos volumes de resíduos
industriais não biodegradáveis.Atenciosamente.” (sic)
“Solicito as atas e/ou minutas da Comissão Mista da MP 564/2012, Plano Brasil
Maior, que foi transformada na Lei Ordinária 12715/2012. No site do Senado
há uma referência ao documento de 13 de junho de 2012, do serviço de apoio
às relações mistas, trata-se de um relatório do senador XXX, no caso, eu
preciso das folhas 1896 a 1996, tendo em vista que, não consegui baixar pelo
portal. Se for possível, que me encaminhe o relatório completo.”
“Prezados. Sou XXX, estudante de mestrado em Ciência Política pela
Universidade de São Paulo. Estou desenvolvendo uma pesquisa que envolve a
aprovação da Lei de Cotas (12.711). A pesquisa envolve a análise de notas
taquigráficas de audiências públicas sobre o PL. Pude ter acesso ao link do
Senado Federal que disponibiliza as audiências públicas sobre a PLC 180/2008,
no entanto, ao tentar acessar, a página mostra que o ‘recurso requisitado não
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foi encontrado’. Nesse sentido, entro em contato para solicitar esses arquivos
que serão de suma importância para minha análise.
Desde já agradeço e aguardo retorno.Cordialmente,.” (sic)
"Quero ter acesso aos extratos ao longo de 2018 dos gastos de todos os cartões
corporativos do Senado."(sic)
"Gostaria de obter cópia impressa, de preferência por meio de digital, de todos
os documentos entregues pelos então candidatos a vagas no Supremo Tribunal
Federal, por ocasião da Sabatina na CCJ, conforme determina o regimento
interno do Senado e o Ato nº 1, de 2007, que discrimina documentos a serem
entregues.
São os seguintes ministros (quando houver documentos disponíveis, claro):
• XXX
• XXX
• XXX
• XXX
• XXX
• XXX
• XXX
• XXX
XXX
• XXX
XXX
"Bom dia!!!
Por favor, envia o nome das empresas terceirizadas que prestam serviço no
Senado nas áreas recepcionistas, auxiliar administrativo." (sic)
“Boa noite! Tenho tentado procurar no site do Senado Federal informações
relativas aos salários dos senadores assim como seus benefícios e gastos dos
gabinetes e tenho encontrado muita dificuldade. Gostaria de solicitar as
seguintes informações de forma simplificada:
- Salário dos senadores;
- Todos os benefícios monetários - valores e descrição individual de cada um;
- Quantos salários um senador recebe por ano. 13, 14, 15?
- Valor total destinado a pagamento de pessoal no gabinete;
- Quantos funcionários cada senador podem ter em seu gabinete.
Desde já agradeço a atenção.” (sic)
"Em relação à contratação de prestação de serviços de Apoio Administrativo,
realizada por meio do Pregão Eletrônico nº 050/2018, solicito a
disponibilização da íntegra dos processos administrativos que incluam os
procedimentos de planejamento da contratação (como Estudos Preliminares e
Análise de Riscos) e da realização do pregão e assinatura do contrato (Edital,
Recursos e Respostas).
A referência existente no Edital do Pregão é o Processo Administrativo
00200.019058/2017-27, mas ressalto que a presente solicitação inclui outros
processos administrativos relacionados eventualmente existentes que tratem
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TEXTO
STATUS

de outras fases da contratação, como a fase de planejamento da contratação
(em especial os Estudos Preliminares e a Análise de Riscos - ou documentos
que possuam conteúdo equivalente, nos termos da IN 05 SEGES/MPDG ou
legislação aplicável ao caso). Solicito o envio por e-mail, em formato digital
(PDF, por exemplo)." (sic)
"Prezados,
Agradeço pelas orientações.
No entanto, apesar de ter percorrido esse caminho em busca das notas
taquigráficas das audiências públicas sobre a PLC 180/2008, o link que encontrei
não as disponibiliza.
Na janela 'atividade legislativa' em que são disponibilizados os links de
audiências públicas anteriores a 2013, o último link já se refere as audiências
promovidas no âmbito da CCJ sobre as cotas raciais: '18.12.2008 - PLC Nº 180,
de 2008 - 'Cotas Raciais'
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/comissoes/ccj/audienciaspublicas
Todavia,
ao
acessar
o
conteúdo
a
mensagem
é
essa:
https://www25.senado.leg.br/comissoes/CCJ/AP/AP2008/AP20081218_Cotas
Raciais_%20FREIDAVID.pdf
'O recurso requisitado não foi encontrado.
https://www25.senado.leg.br/comissoes/CCJ/AP/AP2008/AP20081218_Cotas
Raciais_%20FREIDAVID.pdf'
Nesse sentido, entro em contato para solicitar esses documentos caso tenham
disponíveis, pois serão de imensa utilidade para minha pesquisa.
Desde já agradeço,." (sic)
"Boa tarde,
Eu como milhões de brasileiros gostaria de saber se os dias que o senador XXX
está faltando será descontado do seu salário ou o Senado vai ficar quieto ou
tem receio.
Como qualquer trabalhador se falta o dia é descontado.
"Os senadores eleitos em 2018 terão mandato por qual período, ou seja, em
que ano acaba o mandato dos eleitos em 2018 (no caso XXX e XXX). E como
ficam os que já estavam no Senado e que não precisaram de reeleição (no caso
de XXX, do Mato Grosso)." (sic)
“Obtive a informação, por meio do WhatsApp, que os senadores têm direito a
plano de saúde com cobertura ampla e irrestrita, inclusive internacional,
locomoção por aeronave na cobertura do plano para o próprio e seus
familiares e verba de 25 mil reais por mês, após o término da legislatura.
Diante do exposto, gostaria de saber a veracidade dessa informação.”
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) venho
requerer acesso imediato ao conteúdo integral das auditorias concluídas pelo
Senado Federal em 2018 e 2019 relacionadas ao uso de cartões corporativos.
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)
"Os senadores eleitos em 2018 terão mandato por qual período, ou seja, em
que ano acaba o mandato dos eleitos em 2018 (no caso XXX e XXX X). E como
ficam os que já estavam no Senado e que não precisaram de reeleição (no caso
de XXX, do Mato Grosso)." (sic)
"Caros, poderiam, por gentileza, encaminhar a exposição de motivos do PLN
10/1966, que resultou na Lei 5.107/66, a qual criou o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, ou, ainda, a exposição de motivos da própria Lei 5.107/66
(DOU Seção 1 - 14/9/1966, Página 10587 (Publicação Original))." (sic)
“Solicito receber todas as preposições das matérias apresentadas nesta
legislatura. Preferências em arquivos CSV.”
“Boa Tarde!
Sou acadêmica de Direito da PUC Minas e estou produzindo um artigo sobre o
foro por prerrogativa de função. No meu artigo farei uma análise quantitativa
dos Projetos de Emenda à Constituição e dos Projetos de Lei que tramitam na
Câmara e no Senado que tenham o foro como matéria. Gostaria que me
enviassem as proposições que estão em tramitação para que eu pudesse ter
acesso. Desde já agradeço pela atenção!”(sic)
"Recorro à resposta do pedido conecte nº 5364, no qual solicitei todos os
documentos entregues pelos indicados ao cargo de ministro do Supremo
Tribunal Federal.
Nos exemplos citados na resposta, há apenas a mensagem presidencial e o
currículo do candidato.
Esta é uma resposta incompleta ao meu pedido. Os candidatos entregam
diversos outros documentos ao Senado, além do currículo. Dou como a lista de
pessoas com possível conflito de interesse e de processos que responde na
justiça. Tais exemplos não constam na resposta indicada no pedido conecte nº
5364. Assim, recorro para obter a íntegra dos documentos entregues ao Senado
PELOS INDICADOS, e não somente aqueles enviados pela mensagem
presidencial.
Obrigado!" (sic)
“Solicito receber em minha residência, a lista dos senadores em exercício
contendo o endereço e telefone para contato.”
"Bom dia! Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia integral, em
formato digital, do Parecer Nº 430/2015-COAUDPES/SCISF, constante do
Processo Nº 00200.013452/2015-90. O pedido visa esclarecer situação de
interesse particular do requerente." (sic)
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"Gostaria de saber se há previsão para concurso público." (sic)
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“Solicito o envio da lista com os nomes dos senadores da atual legislatura.”
“Solicito o envio da lista dos partidos que fazem oposição e dos aliados ao
Governo Federal. “
“Com fulcro na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), solicito acesso ao
inteiro teor do processo administrativo no qual se tratou da implantação do
Portal
de
Dados
Abertos
do
Senado
Federal
(https://www12.senado.leg.br/dados-abertos). Requeiro que, se possível, o
documento
seja
disponibilizado
em
formato
pdf.
(sic)
"Solicito o envio de pôsteres e cartazes dos novos senadores."

“Solicito a justificativa da revogação do art. 153, parágrafo 2º, inciso II da
Constituição federal, visto que o inciso II foi revogado pela Emenda
Constitucional nº 20/1998, para fins de realização do trabalho de conclusão do
curso de direito.”
“Solicito uma lista com os nomes dos 81 senadores, bem como todas as
comissões que cada um faz parte, tendo em vista que não tenho como acessar
um computador para obter esta informação.”
“Solicito receber por e-mail o relatório final da CPI da Previdência.”
“Solicito receber cópia de todos os projetos de autoria do senador XXX para que
eu possa ter conhecimento do seu trabalho no Senado Federal.”
"Boa tarde, Meu nome é XXX e gostaria de saber se há alguma previsão ou
possibilidade de concurso para o Senado em 2019? Desde de já, agradeço pela
informação." (sic)
"Boa tarde, gostaria de obter informação acerca da relação de cargos vagos e
ocupados para o espaço ocupacional de Psicólogo/Analista Saúde e Assistência
social Psicólogo.
Obrigada." (sic)
"Solicito a lista completa dos dados dos senadores, conforme consta no site, mas
em formato Excel ou CSV, pois no portal só tem a opção em PDF."
“Olá, gostaria de saber, se há perspectiva de concurso público para o Senado
Federal, nos cargos de técnico em enfermagem e para policial legislativo?”(sic)
"Por favor, quero ter acesso aos vídeos, atas, áudios, apresentações (power
point ou papel) relativos à audiência pública quadrimestral prevista no art. 9º, §
4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, referentes
aos anos de 2017 e 2018." (sic)
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“Brasília, 24 de fevereiro
Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) venho
requerer ao Senado Federal:
- A íntegra do processo nº 00200.009963/2017-79
- Eventual requerimento de recondução protocolado pela servidora XXX 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)
“Prezados Senhores
por gentileza, gostaria de receber o Balanço Patrimonial do Senado Federal,
exercícios 2017 e 2010, para fins de trabalho acadêmico. Esclareço que o
Relatório de Gestão disponível no site do SF não contém os balanços desses dois
exercícios (o relatório de 2017 só contém 99 páginas e no site do Tesouro-BGU
não está disponível o do exercício de 2010, por órgão superior).
Meus sinceros agradecimentos pela especial atenção dispensada.
XXX
“Pergunto se há uma previsão da divulgação da data para o próximo edital do
concurso público para o Senado Federal, em nível médio e em nível superior.”
“Solicito, como cidadão, uma justificativa plausível para o ATO DA COMISSÃO
DIRETORA Nº 5/2018, trazida a público pelo jornal Metrópoles.com, em
25.02.2019, sob o título ‘Em uma canetada, Senado autoriza upgrade em voos
para parlamentares e servidores.’, dando conta da liberação de gastos
exorbitantes para viagens internacionais de agentes públicos, num momento
em que a nação amarga 15 milhões de pessoas desempregadas.” (sic)
“Há previsão de edital para concurso público do Senado Federal em 2019?”
“Solicito a cópia do relatório final com relação à apuração da CPI da reforma da
Previdência.”
“Olá, já abri dois pedidos 5362 e 5243 pedindo detalhamento dos gastos com
cartões corporativos. Vocês me mandaram dados genéricos, eu gostaria dos
extratos detalhados, com todos os gastos dos cartões, um por um, durante o
ano de 2018 e 2019”(sic)
“Prezados,
Sou estudante na Universidade Federal de Itajubá e estou realizando uma
pesquisa sobre o custo de projetos de lei no Congresso Nacional. Portanto, se
possível, agradeceria se me ajudassem com as seguintes informações,
considerando o período de 2011 a 2018:
- orçamento das sessões no Congresso Nacional (Senado e Câmara dos
Deputados)
- custos total dos projetos no Congresso Nacional (custo total e número de
projetos no Senado e Câmara)
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- balanço contábil do Congresso Nacional (ativo, passivo e patrimônio líquido
no Senado e na Câmara)
Agradeço desde já pela colaboração.”(sic)
"Venho, por meio deste, solicitar cópia do projeto que trata das coligações
proporcionais para as eleições de 2020.
Desde já agradeço a atenção." (sic)

ATENDIDO

"Prezado(a),
Eu desejo uma informação sobre procedimento. Eu sou assessor parlamentar
na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e em uma visita ao
Senado, notei uma prática bastante interessante e que tenho vontade de
propor à Casa Legislativa do meu Estado. É o acesso ao plenário da assessoria
do parlamentar, vi que são confeccionados 3 (três) crachás para cada gabinete.
Eu quero saber se isso é um ato da mesa, como se dá todo o processo do
ATENDIDO
acesso? Se há um espaço delimitado para a assessoria? Queria ver o "ato" que
normatiza tal prática, se possível.
Desde já, muito obrigado!" (sic)
Texto
"Olá,
Gostaria de saber qual a função exercida por um consultor do Senado (como
ATENDIDO
ele auxilia os senadores e em que subáreas atua) e se há alguma perspectiva
de concurso." (sic)
“Solicito receber todas as proposições das matérias apresentadas nesta
legislatura, com o nome do parlamentar, a UF, o partido e a data de
apresentação. Preferências em arquivos CVS.”
“Solicito uma cópia impressa do discurso do senador KKK feito durante a
sessão plenária do dia 27/02/2019, quarta-feira.”

"Qual o vencimento base atualizado dos servidores que ocupam o cargo de
Analista Legislativo com especialidade em biblioteconomia?
Também gostaria de saber qual resolução/lei/decreto dispões sobre esses
vencimentos." (sic)
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“Recebi uma mensagem, por meio do Facebook, dizendo que as filhas dos
senadores recebem uma espécie de ‘mesada’ do Senado Federal até que se
casem, depois disso, não recebem mais. Gostaria de saber se a informação
procede e, em caso positivo, qual o valor mensal recebe cada filha solteira dos
senadores.”
"Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) venho
requerer ao Serviço de Gerenciamento de Dados e Arquivo do Senado Federal
os seguintes dados:
- Todas as infrações de trânsito aplicadas à frota do Senado Federal de janeiro
de 2018 a fevereiro de 2019, com a especificação de nome do condutor e do
senador ou servidor responsável pelo veículo, além dos valores de eventuais
multas
- Registros de consumos de combustível da frota do Senado Federal, com a
especificação de nome do condutor e do senador ou servidor responsável pelo
veículo, de janeiro de 2018 a fevereiro de 2019
- Registro de gastos de combustível, com a especificação de nome do condutor
e do senador ou servidor responsável pelo veículo, de janeiro de 2018 a
fevereiro de 2019
- Registro de quilometragem, com a especificação de nome do condutor e do
senador ou servidor responsável pelo veículo, de janeiro de 2018 a fevereiro
de 2019
- Registro de entrada e saída, com a especificação de nome do condutor e do
senador ou servidor responsável pelo veículo, de janeiro de 2018 a fevereiro
de 2019
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)
“Prezados, boa tarde.
Tentei ter acesso a uma emenda aditiva do PLS 166/2010, que incluiu os atuais
artigos 599 a 609 da lei nº13.105, referentes a dissolução parcial de sociedade.
Acredito que tenha sido proposta pelo senador Valter Pereira, sido assinada
pelo professor XXX e pelo XXX. Se houver a possibilidade de me encaminhar ou
todas as emendas na íntegra ou a emenda a que me refiro, seria de grande
ajuda. De qualquer forma agradeço.”(sic)
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¹ Negativa Integral de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado
Federal
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Negativa Parcial de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado
Federal
iii

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

