
  

 

 

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

 
Março de 2021 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 51 (Anexo) 

Distribuição mensal em 2021 

 

2. Prazo de resposta 

 

28 28

51

ATÉ 1 DIA: 24 (47%)

DE 2 A 5 DIAS: 7 (14%)

DE 6 A 20 DIAS: 19 (37%)

MAIS DE 20 DIAS: 1 (2%)

EM TRATAMENTO: 0 (0%)



  

 

 

 3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 30 58,8% 
SERVIDOR 5 9,8% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 5 9,8% 
CONCURSO PÚBLICO 3 5,9% 
OUTROS 3 5,9% 
CEAPS E NOTA FISCAL 2 3,9% 
DIÁRIAS E PASSAGENS 1 2,0% 
SENADOR 1 2,0% 
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA  1 2,0% 
TOTAL GERAL 51 100,0% 

 
4. Local da informação recuperada 

 
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 

 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Houve 2 (duas) negativas integrais e 2 (duas) negativas parciais de acesso.1 
 Não foram protocolados recursos em março de 2021. 

  

 
1 Informação retificada em 5/7/2021 por conter incorreções na classificação da resposta. 

PORTAL: 18 (35%)

DEMAIS FONTES: 27 (53%)

INEXISTENTE: 6 (12%)



  

 

 

Anexo: Pedidos de informação de Março de 2021 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO STATUS 

“Prezados,  
Solicito a informação de quantos pedidos de impeachment foram protocolados 
no Senado desde a vigência da Constituição de 1988, os respectivos 
denunciados, e qual foi o resultado, ou seja, se foi aceito ou rejeitado, bem 
como os fundamentos da decisão. 
Desde já agradeço.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Considerando os princípios constitucionais da publicidade, da moralidade e do 
dever de prestar contas (Artigos 37 e 70, parágrafo único), dentre outros; 
Considerando que segundo a Lei de Acesso à Informação, Artigo 32, constituem 
condutas ilícitas, que ensejam responsabilidade do agente público, a recusa em 
fornecer informação requerida; a demora deliberada ou o fornecimento 
intencionalmente incorreto, incompleto ou impreciso da informação, bem 
como a ocultação, total ou parcial, da informação que se encontre sob sua 
guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das 
atribuições de cargo, emprego ou função pública; 
Considerando que a Lei 8429/92, por sua vez, fixa que constitui ato de 
improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração 
pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: retardar 
ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, e negar publicidade aos 
atos oficiais (Artigo 11, Incisos II e IV) e 
Com fulcro na Constituição Federal, e Leis 12.527/11 e 13.460/17, solicito 
cópias digitalizadas das notas fiscais eletrônicas, ou suas chaves de acesso 
compostas por 44 dígitos, referentes aos abastecimentos efetuados nos 
veículos oficiais dos senadores, no ano de 2020, que constam no link 
https://www12.senado.leg.br/transparencia/sen/gastos-com-combustivel. 
Considerando que a informação pleiteada é de fácil e rápida obtenção, 
demonstrando a eficiência no trato da organização gerencial desse órgão, roga-
se plena e tempestiva resposta, atentando-se para o Art. 32, Incisos I e II da Lei 
de Acesso à Informação-LAI.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, solicito as informações de quantos pedidos de impeachment foram 
protocolados no Senado, os respectivos denunciados e qual foi o resultado, ou 
seja, se foi aceito ou rejeitado, bem como os fundamentos da decisão. Desde já, 
agradeço.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia. Sou estudante de mestrado e pesquisadora no Programa de Pós-
Graduação em Ciência Política da XXX, entro em contato para solicitar os 
seguintes dados referentes à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional do Senado Federal (CRE) no período de 2006 a 2018 (53ª a 55ª 
legislatura): 
- Membros 
- Blocos parlamentares 
- Agenda da comissão e do Plenário no período 
- Atividade parlamentar (incluindo todos os itens) 
- Resultados finais das decisões 
- Discursos e falas públicas dos membros 

RESPONDIDO 



  

 

 

- Dados quantitativos específicos sobre a CRE em qualquer período ( se 
houverem) 
- Pesquisas prévias relacionadas à CRE (se houverem) 
Algumas dessas informações parecem estar disponíveis na aba ‘Dados abertos’ 
do site do Senado, no entanto não foi possível extraí-los.” (sic) 
“Prezados, 
Sou mestrando em direito pela XXX. A pesquisa da minha dissertação é sobre o 
processo legislativo que culminou no Código de Processo Civil de 2015 (Lei n. 
13.105). Para tanto, estou analisando minuciosamente as notas taquigráficas da 
Comissão de Juristas, das audiências públicas e da Comissão Especial instituídas 
pelo Senado. Constatei, porém, que as notas taquigráficas das seguintes 
reuniões aparentemente não se encontram disponibilizadas no Diário do 
Senado Federal (ao menos conforme a tramitação legislativa registrada em 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/97249): (1) 
Notas taquigráficas da 3ª Reunião da Comissão de Juristas, realizada em 23 de 
fevereiro de 2010 em Brasília/DF. Está disponível apenas a ata circunstanciada 
nas páginas 9.681 a 9.682 em: 
https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/210?sequencia=333.  
(2) Notas taquigráficas da 4ª Reunião da Comissão de Juristas, realizada em 8 
de março de 2010 em Brasília/DF. Está disponível apenas a ata circunstanciada 
nas páginas 9.743 a 9.744 em: 
https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/210?sequencia=395.  
(3) Notas taquigráficas da 3ª Audiência Pública organizada pela Comissão de 
Juristas, realizada em 11 de março de 2010 no Rio de Janeiro/RJ. Está disponível 
apenas a ata circunstanciada nas páginas 9.744 a 9.746 em: 
https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/210?sequencia=396.  
(4) Notas taquigráficas da 14ª Reunião da Comissão de Juristas, realizada em 1º 
de junho de 2010 em Brasília/DF. Está disponível apenas a ata circunstanciada 
nas páginas 26.944 a 26.948 em: 
https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/591?sequencia=352.  
Seria possível indicar a localização dessas notas taquigráficas ou disponibilizá-
las para mim? Seriam muito importantes para a minha pesquisa de mestrado. 
Desde já, agradeço muitíssimo pela atenção. 
Atenciosamente, 
XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados Senhores, 
Com base na LAI, gostaria de saber se o os servidores efetivos do cargo Analista 
Legislativo/especialidade Administração fazem direito à remuneração adicional 
em caso de possuírem curso de uma segunda graduação, curso de pós-
graduação e um curso de uma segunda pós-graduação. 
Gostaria de receber ainda o diploma legal que regulamenta este assunto, com 
as informações completas, tais como valores da remuneração adicional e 
requisitos dos cursos que são aceitos para este fim. 
Atenciosamente,” (sic) 

RESPONDIDO 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito o quantitativo de cargos 
vagos e ocupados da categoria Consultor Legislativo, especialidade 
Assessoramento Legislativo, por subárea de atuação.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito as emendas inseridas na MP 620/2013, pela ex-senadora Ana Rita, em 
específico, os textos que tratam sobre modernizar a administração da prática RESPONDIDO 



  

 

 

esportiva que alteram a Lei Pelé. As emendas foram mencionadas na ata da 
segunda reunião da Comissão Mista, destinada a examinar e emitir parecer 
sobre a MP 620/2013, que ocorreu na 3ª sessão legislativa ordinária, realizada 
no dia 03 de setembro de 2013, às 16 horas. Informo, também, que realizei as 
buscas sobre tais documentos, mas não os encontrei.” 
“Bom dia, 
Gostaria de saber se o novo presidente do Congresso Nacional já se posicionou 
a respeito do concurso do Senado Federal. Se tem previsão se o concurso saia 
no segundo semestre. 
Desde já agradeço!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá! Gostaria de saber quantos servidores do Senado, efetivos e 
comissionados, ativos e aposentados; funcionários terceirizados e senadores 
foram contaminados pela covid-19 e, desse total, quantos vieram a óbito em 
consequência da covid-19, no período de 01/03/2020 a 10/03/2021, bem como 
a lotação dos servidores e funcionários terceirizados que foram contaminados. 
Gostaria de saber ainda quais as medidas foram adotadas até o momento para 
proteger os servidores e terceirizados e quais os instrumentos de fiscalização 
foram adotados nesse sentido. Grata.” (sic) 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO2 

“O artigo 8º, §1º, do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/01, prevê que o 
Município poderá desapropriar e pagar com títulos da dívida pública, os quais 
serão previamente aprovados pelo Senado Federal. Pergunto para fins de 
estudos: Alguma vez, a partir de 2001, o Senado aprovou a emissão de títulos 
da dívida pública para alguma Prefeitura com fundamento na desapropriação-
sanção prevista no artigo 8º, do Estatuto da Cidade? Se já ocorreu essa 
hipótese de aprovar de títulos da dívida pública pelo Senado, qual foi a última 
vez e solicito uma cópia dessa última aprovação, se é que houve. Obrigado. 
ESTATUTO DA CIDADE: Art. 8º Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU 
progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de 
parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à 
desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. §1º Os 
títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão 
resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais de seis por cento ao 
ano.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia, senhores. Estou fazendo uma pesquisa para a faculdade de direito, e 
gostaria, se possível, que os senhores me indicassem os projetos de lei que 
versem sobre o alistamento feminino obrigatório. Os senhores poderiam me 
encaminhar, por favor? Grato.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Considerando que segundo a Lei de Acesso à Informação, artigo 32, 
constituem condutas ilícitas, que ensejam responsabilidade do agente público, 
a recusa em fornecer informação requerida; a demora deliberada ou o 
fornecimento intencionalmente incorreto, incompleto ou impreciso da 
informação, bem como a ocultação, total ou parcial, da informação que se 
encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do 
exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública; 
Considerando que a Lei 8429/92, por sua vez, fixa que constitui ato de 

RESPONDIDO 

 
2 Informação retificada em 5/7/2021 por conter incorreções na classificação da resposta. Encaminhado 
endereço que relaciona medidas adotadas. 



  

 

 

improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração 
pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: retardar 
ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, e negar publicidade aos 
atos oficiais (artigo 11, incisos II e IV); 
Com fulcro na Constituição Federal, e Leis 12.527/11 e 13.460/17, solicito a 
informação sem pelas regras da CEAPS, é permitido ressarcir senadores por 
despesas com abastecimento de veículos, cujos documentos fiscais tenham 
sido emitidos em nome de empresas ou de pessoas que não façam parte do 
gabinete parlamentar, ou ainda, por documentos fiscais sem a identificação do 
consumidor. 
Considerando que a informação pleiteada é de fácil e rápida obtenção, 
demonstrando a eficiência no trato da organização gerencial desse órgão, roga-
se plena e tempestiva resposta, atentando-se para o Art. 32, incisos I e II da Lei 
de Acesso à Informação-LAI.” (sic) 
“Boa tarde, 
Ao tempo em que cumprimento a todos, venho por meio desta solicitar acesso 
a documentos com base na Lei de Acesso à Informação. 
Considerando-se a busca de conhecimento sobre melhores práticas legislativas 
sendo realizada pela equipe do Vereador XXX, solicito acesso aos 150 melhores 
projetos de lei do Prêmio do Mérito Legislador deste ano, para que possamos 
verificar possibilidade de replicação das iniciativas na esfera municipal. 
Agradecendo desde já pela sua preciosa atenção, despeço-me, enquanto 
aguardo pela resposta e considerações. 
Cordialmente 
XXX” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber quanto o Senado Federal gastou em 2020 com o pagamento 
de pensões a viúvas e filhos de ex-funcionários. Também gostaria de saber 
quanto o Senado pagou de plano de saúde em 2020 para senadores, 
funcionários, ex-senadores e seus familiares. 
Obrigada.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia! 
Gostaria de uma cópia da Nota Técnica Conjunta nº 9/2011, da COFF/CD e 
CONORF/SF. Esse documento foi citado no texto de Selene Nunes sobre os 
avanços da Lei de Qualidade Fiscal no planejamento e na contabilidade 
(https://www.selene.blog.br/single-post/2016/06/20/os-avan%C3%A7os-da-
lei-de-qualidade-fiscal-no-planejamento-e-na-contabilidade). Não obtive 
sucesso na pesquisa do site do Congresso Nacional, tampouco no Senado 
Federal (link 
https://www12.senado.leg.br/orcamento/documentos/estudos/tipos-de-
estudos/notas-tecnicas-e-informativos/) e na Câmara dos Deputados (link 
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2011).  
Esse material é importante para o meu artigo acadêmico. 
Desde já, agradeço pela atenção e cooperação!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de solicitar as seguintes informações: estatística de uso das 
ferramentas de mobilidade (cadeira de rodas e triciclo motorizado), quantidade 
de PCDs atuantes no Senado e quantas delas utilizam essas ferramentas de 
mobilidade. Há outros serviços de acessibilidade oferecidos pela Casa? A 

RESPONDIDO 



  

 

 

finalidade dessas questões é a elaboração de um TCC que se propõe a analisar a 
acessibilidade da Biblioteca do Senado e de suas dependências.” (sic) 
“Prezados, boa tarde. 
Eu estou realizando uma pesquisa pelo XXX e busco encontrar dados anuais 
sobre número de Audiências Públicas, Comissões Externas, CPIs, Convocações 
de Ministro de Estado, Requerimentos de Informação, Decretos Legislativos e 
Propostas de Fiscalização e Controle, todos voltados para o tema de Meio 
Ambiente. 
Pesquisei no site do Senado e tive grande dificuldade, visto que minha pesquisa 
muitas vezes não retornava resultado. Sendo assim, qual seria a melhor forma 
para que eu possa obter esses dados anuais do Senado de 2014 até 2020? 
Muito obrigado!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde gostaria de saber o andamento do processo n° 00200.010944/2020-
91.” (sic) RESPONDIDO 

“Bom dia! 
Qual o total de assessores que pode ter um senador?” (sic) RESPONDIDO 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber quantos servidores 
foram infectados pela covid-19 desde o início dos trabalhos no Senado Federal. 
Também gostaria de quantos foram a óbito devido a covid-19 desde a dia 
01/02/2021.” (sic) 

NEGATIVA  
INTEGRAL DE 

ACESSO3 

“Olá! 
O Senado Federal pretende abrir concurso pra contratação de servidores neste 
ano de 2021?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde. Gostaria de saber onde encontro os códigos de parlamentares, 
comissões, partidos e etc., para realizar pesquisa nos dados abertos.” (sic) RESPONDIDO 

“Boa tarde! Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber quantos 
projetos legislativos em relação ao combate à covid-19 estão parados no 
Senado Federal desde o ano de 2020 até a data de hoje (17/03/2021).” (sic) 

RESPONDIDO 

“Quero saber quais projetos de lei sobre o tema impostos digitais o Senado 
possui. Necessito desta informação para elaborar meu TCC da pós-graduação.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito a relação de todas a PEC’s de autoria da senadora Katia Abreu, no 
período de 2007 a 2015, para fins acadêmicos.” (sic) RESPONDIDO 

“Boa tarde, gostaria de saber quem é o (a) atual Secretário-Geral da Mesa do 
Congresso Nacional.” (sic) RESPONDIDO 

“Solicito obter todos os arquivos das audiências públicas da Comissão de 
Serviços de Infraestrutura (CI) e da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), 
referentes ao setor elétrico, do período de 2011 até 2016. Preferencialmente, 
gostaria de receber os arquivos em texto, mas, se houver arquivos em áudio, 
também podem ser enviados. Preciso desses arquivos para fins acadêmicos.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa tarde,  
Para fins de pesquisa acadêmica, solicito as notas taquigráficas das reuniões da 
Comissão de Constituição e Justiça nas quais houve debate sobre a PEC 
186/2019, convertida na EC nº 109/2021.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Peço o acesso às emendas parlamentares do senador Lasier Martins, que 
destinou verbas para saúde para os seguintes hospitais: Beneficência RESPONDIDO 

 
3 Informação retificada em 5/7/2021 por conter incorreções na classificação da resposta. 



  

 

 

Portuguesa (recebeu verba em 2015); Hospital de Pronto Socorro de Porto 
Alegre (recebeu verba em 2020); Hospital Independência de Porto Alegre 
(Recebeu verba em 2020). Preciso dessas informações para fins de trabalho e 
pesquisa.” 
“Prezados (as), 
Sou acadêmica do Curso de Direito da XXX, conforme consta no comprovante 
de matrícula em anexo, e estou fazendo uma pesquisa sobre as ouvidorias de 
alguns órgãos/entidades federais do país. Deste modo, estou enviando um 
questionário (tanto no formato word quanto em pdf para facilitar a visualização 
e preenchimento), e anexo, no intuito de obter alguns dados para a realização 
da minha pesquisa, tendo em vista que não encontrei todos eles no site. 
Aguardo o retorno. Desde já, obrigada.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito ao Senado Federal que envie todos os documentos (por exemplo, 
ofícios) com os quais senadores fizeram indicações ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional e à Secretaria de Governo da Presidência da 
República de repasses para obras, convênios, contratos de investimento, 
termos de execução descentralizada, bem como encaminhamentos feitos pelos 
senadores de propostas de municípios ou estados para realização de convênios 
ou outros instrumentos contratuais que resultaram em transferências do 
governo federal no segundo semestre do ano de 2020. Sobretudo, peço que 
sejam enviados os documentos referentes à destinação dos créditos 
suplementares abertos no orçamento por meio dos PLNs 29, 30 e 40, 
aprovados no fim do ano. A solicitação dos ofícios deve compreender tanto as 
indicações para convênios como as indicações para descentralização de 
créditos do Ministério do Desenvolvimento Regional para a Codevasf 
(Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), o 
Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), a Sudeco 
(Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste) e demais órgãos 
vinculados. O pedido é para que esses documentos sejam enviados em cópias 
em PDF. Se possível, enviar também uma planilha que consolide as informações 
com nome de parlamentar, número da proposta no SICONV, objeto da 
indicação, beneficiário, UF, valor. Obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de receber um documento oficial com as informações sobre a 
utilização dos cartões corporativos na DGER nos últimos seis meses. Gostaria de 
saber quantos cartões estão circulando dentro deste órgão, quais foram os 
valores utilizados, discriminados por data e finalidade, qual o nome e o cargo 
das pessoas que estão autorizadas a utilizá-los. Também gostaria de saber qual 
a norma que regulamenta a utilização desses cartões e se existe uma unidade 
superior dentro da Casa, e qual é, para a prestação de contas destes gastos.” 

RESPONDIDO 

“Olá! Gostaria de ter acesso ao Planejamento Estratégico atualizado de 
comunicação do Senado. Está disponível no site? Se sim, em que local, porque 
não achei. Se não, é possível enviar por e-mail?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Por gentileza, gostaria de obter a ‘justificação’ do PL 559/2013, 
posteriormente substituído pelo PL 4253/2020 (nova lei de Licitações). Não 
consegui localizar no site. 
Agradeço a atenção e fico no aguardo de um breve retorno.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Eu, estudante de Direito, com base nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 
12.527/2011, venho solicitar informações referentes ao relatório dos 
precatórios da administração direta e indireta da União incluídos nas Leis 

RESPONDIDO 



  

 

 

Orçamentárias Anuais de 2001 até 2012. 
A disponibilização de tais informações já foi objeto do Estudo Técnico nº 
5/2012 da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira (COFF) que 
concluiu pela legalidade da publicidade para a sociedade das informações 
encaminhadas pelo poder Judiciário sobre precatórios constantes da LOA. 
Dessa forma, solicitamos a disponibilização e acesso aos seguintes dados 
referentes aos precatórios expedidos pelos Tribunais Regionais Federais, 
durante o período de 2001 à 2012:  
(I) órgão do poder Judiciário cadastrador; 
(II) órgão integrante da União efetivamente devedor; 
(III) número sequencial do precatório; 
(IV) valor; 
(V) natureza da demanda. 
Não sendo possível o acesso imediato, solicito por gentileza que a resposta a 
esse requerimento seja encaminhada aos endereços de e-mail XXX.” (sic) 
“Prezados senhores, boa noite. Gostaria de obter acesso aos relatórios anuais 
de atividades da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência 
(CCAI). No site da Comissão 
(https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=449&data1=2020-06-
10&data2=2021-04-21#Relat%C3%B3rios) estão disponíveis apenas os 
relatórios até 2015, e quero saber se foram produzidos relatórios desde então, 
e, caso positivo, gostaria de ter acesso aos mesmos.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Quem é Filipe Martins? Ele recebe salário pago por nós, cidadãos?” (sic) RESPONDIDO 

“Bom dia, com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter acesso a 
atas de audiências públicas, reuniões da Comissão de Constituição e Justiça e 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que tenham tratado sobre a 
promulgação da Lei 10.820/2003 e do crédito consignado de uma maneira 
geral. O objetivo é subsidiar pesquisa acadêmica sobre o crédito consignado.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados senhores, 
Estou preparando uma pesquisa sobre a atuação parlamentar em relação ao 
Japão. Gostaria, portanto, de solicitar apoio para a seguinte pesquisa: 
1. Indicação de Grupo de Amizade Brasil-Japão e de Frente Parlamentar Brasil-
Japão criadas no Senado Federal (data de criação, número da resolução que os 
criou, se ainda estão em ativos ou não, primeiros integrantes a compor cada 
Grupo ou Frente Parlamentar) 
2. Principais iniciativas do Senado Federal relacionadas ao Japão (por exemplo: 
audiências públicas; discursos no Plenário do Senado Federal e na Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE); transcrição de sabatinas de 
Embaixadores brasileiros designados para o Japão; recepção de parlamentares 
ou autoridades japonesas em visita ao Senado Federal). 
Agradeço a atenção e o apoio. Qualquer informação será muito bem-vinda. 
Atenciosamente, 
XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia. Gostaria de saber se existem projetos para isenção de IRPF para 
gasto na compra de medicamentos de doenças relacionadas ao tratamento de 
câncer, diabetes, e outras doenças graves.” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

“Qual foi a parte discricionária do Poder Executivo que efetivamente sobrou do 
orçamento público entre os anos de 2015 a 2020? Qual é a análise técnica da 
Controladoria-Geral da União com relação ao orçamento público frente ao 
orçamento impositivo (especificamente após as emendas constitucionais n. 
86/2015; 100/2019 e 102/2019)? O Poder Legislativo aumentou a sua gestão 
sobre o orçamento público em detrimento ao Poder Executivo? Gostaria de 
receber o relatório detalhado dos orçamentos desses 6 (seis) anos (2015-2020) 
especificando o quantitativo das emendas parlamentares, suas destinações e 
principalmente as relacionadas ao orçamento impositivo que estão 
supracitadas.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite, tudo bem? Gostaria de saber se há previsão de data para a 
publicação do edital do próximo concurso público do Senado Federal. Obrigado, 
XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“ILMO. SR. Diretor-Geral do Senado Federal 
REF.: REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES/TRANSPARÊNCIA 
Com fundamento no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal do Brasil, na Lei 
12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas), bem como na Lei 
Complementar nº 131/2009, venho requerer cópia, em até 20 dias corridos 
(artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos seguintes dados: 
1. Emendas parlamentares enviadas pelos senadores Angelo coronel (PSD) Otto 
Alencar (PSD) E Jaques Wagner (PT) a unidades de universidades federais 
situadas na Bahia, referente ao período de 20 de março de 2020 a 26 de março 
de 2021 com os seguintes dados específicos: a) Nome do senador, b) Partido do 
senador, c) valor da verba enviada por cada senador para cada instituição de 
ensino d) Nome de cada instituição de ensino e) Data de envio da emenda 
parlamentar. As universidades selecionadas são as seguintes: Universidade 
Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), 
Universidade Federal do Recôncavo Da Bahia (UFRB); Universidade Federal do 
Sul da Bahia (UFSB); Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (Unilab); e Universidade Federal do Vale do São Francisco 
(Univasf). 
2. Solicito que as informações sejam fornecidas em formato digital, na forma 
xls, conforme estabelece o artigo 11, parágrafo 5º da lei 12.527/2011, a serem 
remetidos para o meu endereço eletrônico: XXX 
Termos em que, pede e espera deferimento. 
XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito que o Senado conceda acesso a todos os documentos (ofícios, e-mails, 
etc.) enviados durante esta Legislatura por senadores da República ao 
Ministério do Desenvolvimento Regional e aos seus órgãos vinculados 
(Codevasf, DNOCS, Sudeco, Sudam, Sudene, CBTU), bem como à Secretaria de 
Governo da Presidência da República, relacionados especificamente à indicação 
de obras, convênios, compras públicas em geral, Termos de Execução 
Descentralizadas. Eu já havia feito semelhante pedido, mas recebi uma resposta 
no processo de número 53963 que a Secretaria-Geral da Mesa não dispunha 
dessas informações consolidadas, provavelmente, porque teriam os ofícios sido 
enviados diretamente pelos gabinetes dos senadores ao governo. Como não 
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4 Parte dos gabinetes negou acesso aos documentos sobretudo em razão da inviolabilidade parlamentar (§ 
6º do art. 53 da Constituição Federal). 



  

 

 

achei no site do Senado a área de recursos, envio este novo pedido. O fato de 
as informações solicitadas não estarem neste momento dentro da base de 
dados da Secretaria-Geral da Mesa não impede que elas sejam obtidas pelo 
Senado por meio da requisição aos gabinetes, diligência que se mostra cabível 
nos termos da LAI. Transparência é a regra. Quando se trata da aplicação de 
recursos públicos, esse princípio se torna ainda mais importante. Muitas das 
indicações dos deputados resultam na celebração de convênios, Termos de 
Acesso à Informação, compras públicas, em valores de milhões de reais. No fim 
de 2020, por exemplo, por meio de emenda do relator do orçamento, nos PLNs 
29, 30 e 40, o Congresso aprovou crédito suplementar de mais de R$ 4 bilhões 
no âmbito do MDR. Em seguida, obras, contratos, convênios, termos de 
execução descentralizada foram celebrados após indicações de senadores e 
deputados. É direito do cidadão conhecer os termos em que as indicações 
foram propostas ao governo federal. O tem respaldo no Art. 7º, II, III, IV, V e VI 
da LAI. O § 4º do Art. 7 prevê que a negativa de acesso às informações ‘quando 
não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos 
do art. 32 desta Lei’. Obrigado.” (sic)  
“Prezados, gostaria de saber os congressistas, com especificação de nome, 
partido, idade e e-mail de contato, que já foram vacinados contra a covid.” (sic) RESPONDIDO 

“Boa tarde. 
Gostaria de uma lista de todas as propostas de lei que tramitaram no Congresso 
Nacional a partir do ano 2000 que trataram de Educação Moral e Cívica ou de 
outra disciplina cujo objetivo seja a educação cívica de estudantes.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia. Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito a lista atualizada de 
servidores comissionados no Senado com as informações: para qual unidade 
foram nomeados e onde efetivamente exercem suas funções. Ou seja, para 
qual unidade estão cedidos. Desde já, agradeço.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de ter acesso aos projetos de lei apresentados pelos senadores desde 
o ano 2000 até os dias de hoje com a temática do aborto. Desde projetos que 
buscam ampliar a prática até aqueles que buscam restringi-la. Mesmo que os 
projetos não apresentem o aborto como tema central, mas que possuam 
referências ou atinja de alguma forma essa prática.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá, gostaria da ata da sessão de 31 de março de 1964 para pesquisa e 
conclusões pessoais.” (sic) RESPONDIDO 

“Prezados, 
Muito obrigada pelo retorno. 
É possível receber os dados referentes à segunda parte da solicitação? 
(Relativos ao período 2010-2015) 
Agradeço mais uma vez, 
XXX.” (sic) 
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5 Levantamento demandaria trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e 
informações. 


