
  

 

 

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

 
 

Março de 2019 

 
 

1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 101 (ANEXO I) 

 

2. Prazo de resposta  
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3. Frequência de assuntos 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 43 43% 
SENADOR 27 27% 
SERVIDOR 8 8% 
CONCURSO PÚBLICO 6 6% 
CEAPS E NOTA FISCAL 5 5% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 4 4% 
OUTROS 3 3% 
ARQUIVO 1 1% 
CONTRATOS E LICITAÇÕES 1 1% 

TOTAL GERAL 101 100% 
 
4. Local da informação recuperada 
 

 
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
Há duas negativas parcial de acesso a pedidos formulados no mês de março de 2019. 
Não há recurso a pedidos formulados no mês de fevereiro de 2019. 
 
  



  

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO TEXTO 
STATUS 

"Requisitamos acesso às informações listadas abaixo, referentes à Cota de 
Exercício da Atividade Parlamentar do Senado (CEAPS). Para facilitar a 

compreensão das informações fornecidas, requisitamos que cada item seja 
respondido separadamente, indicando o número a que se refere: 

1 – Quantos atos normativos regulamentam a CEAPS? 
1.1 - Requisitamos uma lista indicando todos os atos normativos que 

regulamentam a CEAPS; 
1.2 – Caso for mais de um ato normativo que regulamente a CEAPS, por quais 
motivos, de fato e de direito, estes atos não foram consolidados num único 

texto, conforme determina a Lei Complementar 95/98, para facilitar a 
compreensão da matéria?" (sic) 

ATENDIDO 

“Requisitamos acesso às informações listadas abaixo, referentes à Cota de 
Exercício da Atividade Parlamentar do Senado (CEAPS). Para facilitar a 

compreensão das informações fornecidas, requisitamos que cada item seja 
respondido separadamente, indicando o número a que se refere: 

2 – No que diz respeito aos documentos comprobatórios apresentados pelos 
parlamentares para fins de ressarcimento da CEAPS: 

2.1 – Qual é o órgão responsável por seu armazenamento? 
2.2 – Desde quando são armazenados? 

2.3 – Por quanto tempo são armazenados? 
2.4 – Qual é o volume (número) de documentos armazenados? 

2.5 – Estes documentos estão sendo digitalizados? 
2.5.1 – Caso sim: 

2.5.1.1 – Desde quando estão sendo digitalizados? 
2.5.1.2 – Onde é possível localizá-los eletronicamente no site do Senado Federal, 

mediante transparência ativa e independentemente de requerimentos, nos 
termos do art. 8º, caput da LF 12.527/11, e nos moldes em que é disponibilizado 

pela Câmara dos Deputados? 
2.5.1.2.1 – Caso estejam digitalizados mais ainda não estejam disponíveis 

eletronicamente, por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre? Qual é o 
prazo para a sua disponibilização? 

2.5.1.2.2 – Requisitamos acesso ao inteiro teor destes documentos que estejam 
digitalizados; 

2.5.2 – Caso não: 
2.5.2.1 – Por quais motivos, de fato e de direito, os documentos em questão não 

estão sendo digitalizados? 
2.5.2.2 – Existe projeto em execução ou planejamento para digitalização destes 
documentos? Caso sim, requisitamos indicação do órgão e agente público por 

ele responsável e acesso ao inteiro teor de seu cronograma. Caso não exista, por 
quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre?” (sic) 

ATENDIDO 

"Requisitamos acesso às informações listadas abaixo, referentes à Cota de 
Exercício da Atividade Parlamentar do Senado (CEAPS). Para facilitar a 

compreensão das informações fornecidas, requisitamos que cada item seja 
respondido separadamente, indicando o número a que se refere: 

3 – Caso existam documentos relacionados à CEAPS que não estejam 

ATENDIDO 



  

 

 

digitalizados, que procedimento deve ser adotado pelo cidadão ou entidade da 
sociedade civil para obter acesso e extrair cópias da integralidade do arquivo de 

documentos que não estiverem digitalizados?  
3.1 – Existe algum ato normativo que regulamente a questão? Caso sim, 

requisitamos acesso ao seu inteiro teor. 
3.2 – Com qual órgão e qual o agente responsável por esta questão no Senado 

Federal? Qual é o seu contato (telefone e e-mail)?" (sic) 
"Prezados, peço-lhes a gentileza de me encaminhar a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

da Medida Provisória nº 473/1994 e da Lei nº 8.878/1994." (sic) ATENDIDO 

“Fiz uma solicitação no dia 07/02, para obter informações sobre umas notas 
fiscais a respeito das despesas do senador XXX e tive como resposta, por meio 

da LAI, de que as notas são arquivadas, de forma física, não sendo possível a sua 
prévia digitalização e envio ao cidadão. Diante disso, informo que irei, 

pessoalmente, ao setor responsável no Senado para ter acesso a essas notas.” 

ATENDIDO 

“Senhores, gostaria de saber o motivo de os senadores receberem auxílio-
moradia e outros benefícios quando mudam de gabinete, uma vez que já 

recebem altos salários, não tendo a necessidade de receberem qualquer auxílio 
ou benefício.” 

ATENDIDO 

"Prezados, 
Solicito uma lista com o e-mail institucional dos consultores legislativos do 

Senado. 
Desde já, obrigado!" (sic) 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO* 

“Gostaria de receber todos os documentos, requerimentos apreciados e não 
apreciados, ofícios enviados, relatórios, planos de trabalho e relatório final da 

CPI da Previdência.” 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO* 
"Qual o valor destinado para divulgação de atividades parlamentares por 

senador para o ano de 2019." (sic) ATENDIDO 

“Número de servidores lotados na Secretaria-Geral da Mesa e unidades 
subordinadas, com discriminação de números de servidores efetivos, número de 

servidores comissionados e número de ocupantes do cargo de analista 
legislativo - especialidade processo legislativo, nas seguintes datas: 22/12/2011, 

31/07/2012, 31/07/2014, 31/12/2016, 07/03/2019.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de obter a informação se o servidor XXX, matrícula XXX, XXX, foi 
cedido da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro para o 

Senado, pois o mesmo se encontra no quadro permanente dessa Universidade. 
Favor encaminhar em qual setor ele se encontra e a data que isso ocorreu. Pelo 

site do Senado Federal não estou encontrando essa informação.” 

ATENDIDO 

“Boa tarde, estou precisando de algumas informações acerca das licenças 
partidárias nas legislaturas passadas do Senado. No acesso a página 

(https://www25.senado.leg.br/web/senadores/liderancas-parlamentares) 
somente aparece da legislatura atual (56a) mas gostaria de ter acesso aos 
líderes nas legislaturas anteriores, ainda que tenha havido mais de um na 
função. Ou seja, gostaria de saber todas as pessoas que passaram pelas 

lideranças no Senado nas legislaturas anteriores ainda que por pouco tempo. Se 
tiverem os nomes tais como disposto na página acima já é de excelente ajuda. 

Sobre o período temporal, se tiverem aqueles(as) líderes que estiveram ali 

ATENDIDO 



  

 

 

desde 1950 seria excelente. Pode ser algo simples. Por exemplo, pedi esta 
mesma informação à Câmara e eles me mandaram uma planilha com várias abas 

(legislaturas) contendo os nomes dos deputados, tipo de liderança e/ou bloco 
(arquivo em anexo para modelo). Isso para mim já é muito suficiente. O que 
importa é quem são as pessoas que passaram, ainda que pouco tempo, e em 

qual legislatura. Muito obrigado. Att.” (sic) 
"Solicito receber, por meio de LAI, a relação de todos os pedidos de 

impeachment dos ministros do STF arquivados no Senado nos últimos 10 anos. 
Desejo receber com a assinatura do atual XXX." 

ATENDIDO 

"Solicito a planilha de gastos dos senadores durante o mês de fevereiro, 
incluindo verba indenizatória, cota de correio, entre outras despesas." (sic) ATENDIDO 

"Prezados, boa tarde. Por gentileza, gostaríamos da justificativa da inclusão do 
parágrafo 2°, no art. 84, Lei 12.973, de 13 de maio de 2014. No texto da MP 627, 

11 de novembro de 2013, ele não estava presente (neste normativo as 
definições sobre as quais este tópico trata estão no art. 80). Não consegui 

encontrar no avulso de emendas tal informação. Muito obrigado pela atenção! 
XXX" (sic) 

ATENDIDO 

Prezados, peço a gentileza de informar o total de audiências públicas realizadas 
no Senado, em todas comissões, permanentes ou não, inclusive CPIs, por ano, 
preferencialmente desde a data em que há dados disponíveis. No portal, achei 
apenas os dados de audiências públicas interativas, do e-Cidadania. Caso esses 

dados estejam disponibilizados no site, peço também para orientar como achar. 
Obrigado desde já, XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber qual o orçamento e quantos funcionários possui a TV 
Senado.” (sic) ATENDIDO 

“Gostaria de saber quando os líderes do Senado terão os cargos comissionados 
extras?” (sic) ATENDIDO 

Solicito saber quais tratados internacionais assinados pelo Brasil foram 
rejeitados por esta casa em seu processo de ratificação entre os anos de 1985 e 

2018." (sic) 
ATENDIDO 

“Requeiro cópia do ato normativo que estabelece critérios, requisitos e 
eventuais restrições para nomeação a cargo em comissão e/ou designação para 
função de confiança, tanto no quadro administrativo do Senado como a serviços 

dos senadores (gabinete), a exemplo do que constam nas Resoluções nºs 
156/2012 do CNJ e 177/2017 do CNMP (vedação quando condenado por crimes 

ou atos de improbidade administrativa por decisão judicial transitada em 
julgado ou proferida por órgão colegiado etc). Solicito o encaminhamento ao e-

mail abaixo indicado, em arquivo PDF assinado pela autoridade 
competente.”(sic) 

ATENDIDO 

“Solicito os seguintes dados: quantidade de servidores efetivos e comissionados 
com lotação de exercício na SGM e órgãos subordinado, com a discriminação do 

órgão de lotação de exercício (sigla do órgão, exemplo, coame), do 
cargo/especialidade do servidor efetivo (exemplo, técnico legislativo - processo 
legislativo), do cargo do servidor comissionados (exemplo, ap-09) e origem do 

cargo comissionado (exemplo, resolução 7/2018), nas seguintes datas: 

ATENDIDO 



  

 

 

22/12/2011, 31/07/2012, 01/02/2013, 07/04/2014, 31/07/2014, 01/02/2015, 
01/02/2017 e 01/02/2019.” (sic) 

“Boa noite, faço parte de um grupo de Controle Social na Administração Pública 
e, com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas), 

venho requerer o acesso aos seguintes dados:  
1- A relação de todos os senadores que receberam o auxílio–mudanças em fim 

do mandato em 2019;  
2- A relação de todos os senadores que recusaram em receber o auxílio–

mudanças em fim do mandato em 2019;  
3- A relação de todos os senadores que receberam o auxílio–mudanças em 

começo de mandato em 2019; 
4 - A relação de todos os senadores que recusaram em receber o auxílio–

mudanças em começo de mandato em 2019. 
Atenciosamente, 

XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

"Olá boa noite. Meu nome é XXX. Gostaria de saber se vocês têm previsão de 
concurso para Polícia Legislativo do Senado Federal." (sic) ATENDIDO 

"Quero final do relatório CPI da previdência aprovado. Qual o parecer da 
comissão." (sic) ATENDIDO 

"Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) venho 
requerer: 

- Acesso a todos os relatórios de avaliação da execução do contrato nº 
009/2016, celebrado entre o Senado Federal e a empresa 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) 

ATENDIDO 

"Prezados,  
 

Com base no Art. 15 da Lei 12.527/2011, interponho pedido recurso contra a 
resposta fornecida no pedido nº 5412. 

O Art. 7º, inciso II, prevê a possibilidade de solicitação de informações contidas 
em documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, 

recolhidos ou não a arquivos públicos.  
Na impossibilidade de fornecimento dos documentos com a conclusão da 

referida auditoria, conforme previsto no inciso VII, alínea b, requeiro acesso ao 
conteúdo do relatório parcial citado na resposta. Solicito, ainda: 
- Cópia das notas fiscais onde foram encontradas irregularidades 

- Relatórios de prestações de contas elaborados pelos servidores que efetuaram 
os gastos  

- Quantias devolvidas aos cofres públicos em decorrência do andamento da 
auditoria em questão 

- Eventuais recomendações de punições administrativas aos servidores que 
fizeram uso irregular do cartão corporativo  

- Números de processos administrativos eventualmente abertos em decorrência 
da auditoria em questão." (sic) 

ATENDIDO 



  

 

 

“Quando serão distribuídos os cargos comissionados para os lideres dos 
partidos?" (sic) ATENDIDO 

“Solicitei, no dia 20/02/2019, encaminhamento 5450, copia do Parecer nº 
430/2015-Coaudpes/SCISF, constante do processo nº XXX, mas, até o momento, 
não recebi nenhuma resposta nem orientação de prazo prorrogado. Aguardo o 
recebimento do parecer, em formato digital. O pedido visa esclarecer situação 

de interesse particular do requerente.” 

ATENDIDO 

“Com base no Art. 11. da Lei nº 12.527, requeiro o acesso IMEDIATO à relação 
de placas e dos respectivos senadores que utilizam os veículos oficiais do 
Senado, considerando que o material já está em posse da administração. 

O carro com placa 0041 foi visto em utilização irregular nesta terça-feira (12/3).  
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) 

ATENDIDO 

"Venho por meio deste solicitar, copia do projeto que trata das coligações 
proporcionais para as eleições de 2020. 

desde já agradeço."(sic) 
ATENDIDO 

“Gostaria de receber a cópia do PLS 30/2018, que altera a Lei do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço para permitir a movimentação do saldo da conta 

vinculada por pessoas acometidas de Alzheimer ou doença de Parkinson.” 
ATENDIDO 

“Solicito receber cópia do relatório final da CPI dos Cartões de Créditos, pois 
preciso para acompanhar, com algumas associações de cartões de créditos. o 

que foi debatido e formalizado pelos senadores.” 
ATENDIDO 

“No portal do SF consigo ter acesso à lista das matérias que saíram da Câmara 
dos Deputados e seguiram para o Senado? Em Relatórios 

Legislativos/Estatísticas tenho que a tramitação já foi encerrada no SF (o que é 
excelente), mas preciso saber as matérias que seguiram para o SF e ainda estão 

em tramitação.” (sic) 

ATENDIDO 

"Senhores, 
boa noite! 

Estou realizando um trabalho cientifico sobre o PLS 559/2013 (Nova Lei de 
Licitações) e preciso da exposição de motivos do referido projeto. Não consegui 

localizar no site do Senado. Vocês a possuem? 
Além disso, possuem mais algum material extra que trata da temática? 

Agradeço e aguardo retorno. 
At.te. 

XXX." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de sanar uma dúvida, qual é a renda líquida mensal de um senador da 
República." (sic) ATENDIDO 

“Prezados, estou à procura das notas taquigráficas e outras matérias da 
comissão onde foi votada a MP-777, em agosto de 2017. Conheço bastante o 

site da Câmara, mas não consigo encontrar essas coisas aqui no site do Senado.  
Obrigado, atte., 

XXX” (sic) 

ATENDIDO 



  

 

 

"Olá, já entrei em contato anteriormente, sou mestrando em História Social pela 
UNIMONTES e realizo uma pesquisa acadêmica como temática do mestrado 

sobre o PLC 122/2006, e gostaria das Atas relativas ao discurso dos senadores 
nas seguintes datas: 15/05/2008 Comissão de Assuntos Sociais e 29/11/2011 na 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. 
Desde já agradeço o empenho e dedicação!" (sic) 

ATENDIDO 

“Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), venho 
requerer: 

Valores devolvidos e descrição das compras feitas com uso irregular do cartão 
corporativo do Senado Federal, separadamente, pelos servidores: 

- XXX 
- XXX 
- 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) 

ATENDIDO 

 
"Boa Noite, gostaria de saber, com certeza, se a lei 13.726, de 2018, a Lei de 

Desburocratização, está em vigor, e se é possível me mandar, por escrito, uma 
cópia desta lei que acho muito boa e importante, e seria um prazer receber 

diretamente da Câmara de Senadores do Brasil. Agradeço desde já. Whats XXX, 
XXX, Obrigado." (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito a lista impressa atualizada dos senadores da atual legislatura, em minha 
residência.” ATENDIDO 

“Em atenção às informações fornecidas no âmbito do atendimento “conecte nº 
XXX”, requisitamos acesso às informações listadas abaixo, referentes à Cota de 

Exercício da Atividade Parlamentar do Senado (CEAPS). Para facilitar a 
compreensão das informações fornecidas, requisitamos que cada item seja 

respondido separadamente, indicando o número a que se refere: 
2 – Por quais motivos não há como calcular o volume de documentos? 

2.1 – O Senado Federal não mantém controles quantitativos acerca do assunto? 
2.1.1 – Caso não, quais são as técnicas e critérios arquivísticos utilizados para a 

gestão destes documentos? ” (sic) 

ATENDIDO 

"O IBPT, vem diante de Vossa Senhoria, com todo o acatamento, respeito e 
consideração, requerer a relação dos Projetos de Lei que estão na Câmara 

Federal e no Senado, que abordem alguma modificação tributária no setor de 
saúde, de 2016 até agora." (sic) 

ATENDIDO 

“Em atenção às informações fornecidas no âmbito do atendimento ‘Conecte 
Nº5944’, Requisitamos acesso às informações listadas abaixo, referentes à Cota 

de exercício da atividade parlamentar do Senado (CEAPS). Para facilitar a 
compreensão das informações fornecidas, requisitamos que cada item seja 

respondido separadamente, indicando o número a que se refere: 
1 – Quando a resposta apresentada no atendimento Conecte Nº 5944 se refere 
à ‘Alta Administração do Senado Federal’, Quais Autoridades Públicas se refere? 

1.1 – Que cargos exercem no Senado Federal? 

ATENDIDO 



  

 

 

1.2 – Quais os nomes dessas pessoas e seus respectivos contatos? 
2 – O assunto relacionado à digitalização dos documentos referentes à ceaps já 

foi apresentado formalmente em algum momento para a “alta administração do 
Senado Federal”? 

2.1 – Caso Sim: 
2.1.1 – Quando? 

2.1.2 – Este processo foi registrado documentalmente? Caso Sim, qual o número 
deste processo administrativo? Requisitamos acesso ao seu inteiro teor 

digitalizado. 
2.1.3 – Quem eram as pessoas que compunham a “alta administração do 

Senado Federal” na ocasião? 
2.1.4 – Houve alguma manifestação formal por parte destas pessoas? Caso Sim 
requisitamos acesso ao inteiro teor digitalizado dos documentos nos quais esta 

manifestação esteja registrada. 
2.2.1 – Caso Não: 

2.2.1.1 – Tendo em vista que esta demanda provavelmente já foi solicitada por 
mais de um cidadão e que a Câmara dos Deputados já adotou a prática de 
digitalização, por quais motivos, de fato e de direito, essa questão não foi 

encaminhada para a “alta administração do Senado Federal”? 
2.2.1.2 – Quem é a autoridade administrativa responsável por levar esta questão 
para análise da alta administração do Senado Federal? Que cargo exerce? Quem 

é a pessoa que atualmente se encontra neste cargo?”(sic) 
"Solicito o envio da Lei 13.146/2015, Estatuto da pessoa com deficiência, para 

estudos." ATENDIDO 

“Solicito receber a lista dos senadores da atual legislatura de forma impressa 
com nome, telefones, e-mail e endereço. Já encaminhei uma solicitação do 

mesmo conteúdo, mas como resposta, recebi o passo a passo de como 
encontrar a lista no portal do Senado, mas gostaria que o setor responsável 

encaminhasse o documento para minha casa." 

ATENDIDO 

"Entrei em contato com o Alô Senado na sexta-feira, 15/03 para solicitar o envio 
da Lei 13.146/2015, Estatuto da pessoa com deficiência, para estudos, porém 
recebi uma ligação de retorno na mesma data de uma pessoa, cujo nome não 
me lembro, informando que a Lei possui 31 páginas e que seria difícil o envio. 

Diante do exposto, solicito receber o original e não cópia." 

ATENDIDO 

“Como estudante de Direito e com fulcro na Lei de Acesso à Informação, peço 
cópias de todos os ofícios enviados pelo TRF 1 (Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região – diretamente pelo TRF1 e/ou pelos gabinetes de seus exmos srs. 
Desembargadores) a esta ilustre Casa do Senado Federal, nos anos de 2018 e de 
2019, cujo assunto tenha qualquer relação com o concurso do Senado Federal 

de 2011. Peço ainda que sejam incluídas as respostas enviadas pelo Senado 
Federal a estes ofícios.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de obter a lista de senadores com os seus respectivos e-mails. Como 
proceder?” (sic) ATENDIDO 

"Tendo em vista o número de vagas no quadro efetivo, gostaria de saber quando 
vai ser realizado um novo concurso público?" (sic) ATENDIDO 



  

 

 

“Porto Alegre, 18/03/2019. Ao Senado Federal. Eu, XXX, portador do RG XXX, 
endereço eletrônico XXX, residente e domiciliado em XXX, e com endereço na 
XXX, com respaldo da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso as Informações Públicas) 

venho requerer o acesso (e eventualmente cópia), em até 20 dias corridos 
(artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/2011), aos seguintes dados: Lista de todas 
as ocasiões em que o Senado Federal votou a concessão ou alienação de terras 

públicas de acordo com o inciso XVII do art. 49 da Constituição federal, 
detalhados com data da votação, localização da terra cedida ou alienada, 

resultado da votação e lista de votantes. 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. 

XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito receber, de forma impressa, os textos dos projetos que estão em 
tramitação sobre a desburocratização para a adoção de crianças. ” ATENDIDO 

“Olá boa tarde. Ao cumprimentá-los solicito informações sobre previsão do 
concurso para revisor de textos do Senado Federal. Tenho interesse, pois sou 

formada em Língua Portuguesa e tenho doutorado na área de Linguística e 
Língua Portuguesa.“ (sic) 

ATENDIDO 

“Estou ciente de que na sexta-feira, dia 15 de março, alguns membros da 
Câmara dos Deputados protocolaram no Senado um pedido de impeachment 

contra o ministro XXX. Diante disso, gostaria de saber se há a possibilidade de eu 
receber uma cópia dessa documentação para fins de pesquisa na área de 

ciências políticas. ” 

ATENDIDO 

“Solicito pesquisa sobre a legislação no que se refere às competências de 
fiscalização. O que compete à União, ao Estado e aos Municípios fiscalizarem. 

Preciso da legislação indexada na competência de cada um dos entes da 
federação.” (sic) 

ATENDIDO 

"Prezados.  
Gostaria de saber se o ex-senador XXX protocolou no Senado o pedido de sua 
aposentadoria como parlamentar. Se sim, a partir de quando ele receberá o 

benefício e qual o valor?"(sic) 

ATENDIDO 

"Em atenção às informações fornecidas no âmbito do atendimento “conecte nº 
XXX”, requisitamos acesso às informações listadas abaixo, referentes ao 

entendimento da Advocacia do Senado Federal a respeito do fornecimento de 
cópias de documentos da CEAPS.  

1 – O entendimento da Advocacia do Senado Federal mencionado na resposta 
ao atendimento conecte nº 5946 se encontra formalizado em algum 

documento? 
1.1 – Caso sim, requisitamos acesso ao seu inteiro teor digitalizado; 

1.2 – Caso não: 
1.2.1 – Por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre? 

1.2.2 – Quando este entendimento foi produzido? 

ATENDIDO 



  

 

 

1.2.3 – Por que motivos este entendimento foi produzido? 
1.2.4 - Quais são os fundamentos jurídico-legais deste entendimento? 

1.2.5 – Quem foi o agente público responsável por subscrever este 
entendimento? Qual o seu nome completo?  

1.2.6 – Quando e de que forma este entendimento foi comunicado aos 
parlamentares e suas equipes?  

1.2.6.1 - Caso existam, requisitamos acesso ao inteiro teor digitalizado dos 
documentos nos quais este entendimento foi comunicado aos parlamentares e 

suas equipes. 
 

Observações: a) Para facilitar a compreensão das informações fornecidas, 
requisitamos que cada item seja respondido separadamente, indicando o 

número a que se refere; b) Para facilitar a compreensão, requisitamos que seja 
informado o número original do protocolo na resposta." (sic) 

Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), venho 
requerer: 

- Acesso às notas fiscais para reembolso de auxílio-moradia apresentadas pelo 
senador XXX em janeiro e fevereiro de 2019, bem como os respectivos valores 

reembolsados neste ano 
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) 

ATENDIDO 

“Com fulcro na Lei de Acesso à Informação, peço lista dos protocolos gerados no 
âmbito do Senado Federal, com número de protocolo e descrição sintética do 

assunto de referência, para todos os ofícios oriundos do TRF 1 (Tribunal Regional 
Federal da 1a Região - diretamente pelo TRF1 e/ou pelos gabinetes de seus 

Exmos Srs. Desembargadores) a esta ilustre Casa do Senado Federal, nos anos 
de 2018 e 2019, cujo assunto tenha qualquer relação com o Concurso do Senado 

Federal de 2011. ” (sic) 

ATENDIDO 

“Requisitamos acesso às informações listadas abaixo, referentes ao site ‘Copa 
Transparente’ (http://www.copatransparente.gov.br/), criado e hospedado pelo 

Senado Federal. Para facilitar a compreensão das informações fornecidas, 
requisitamos que cada item seja respondido separadamente, indicando o 

número a que se refere: 
1 – Desde quando o site Copa Transparente está indisponível? 

2 – Por quais motivos, de fato e direito, está indisponível? 
2.1 – Caso seja em virtude de alguma decisão administrativa: 

2.1.1 – Quem foi a autoridade pública responsável pela decisão? Qual o seu 
nome? 

2.1.2 – Requisitamos acesso ao inteiro teor digitalizado desta decisão e 
indicação do número do processo administrativo referente a ela. 

3 – No que diz respeito às informações armazenadas no site: 
3.1 – O que foi feito com os dados armazenados no site? Foram eliminados ou 

ainda são mantidos? 
3.1.1 – Caso tenham sido eliminados: 

3.1.1.1 – Por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorreu? 

ATENDIDO 



  

 

 

3.1.1.2 – Qual foi a autoridade pública responsável por autorizar esta 
eliminação? Qual é o seu nome? 

3.1.2 – Caso tenham sido mantidos: 
3.1.2.1 – Por quais motivos, de fato e de direito, não foram redisponibilizados 
ativamente para a consulta dos cidadãos, nos termos do art. 8º, caput da LF 

12.527/11? 
3.1.2.2 – Requisitamos acesso ao inteiro teor digitalizado dos dados 

armazenados.” (sic) 
"Requer cópias de todos os pedidos de impeachment contra procuradores-

gerais da república e ministros do STF protocolados nesse SENADO FEDERAL nos 
últimos 10(dez) anos, bem como, cópias dos documentos relativos aos seus 

respectivos desdobramentos para fins de subsidiarem ação popular, ação civil 
pública e ação penal junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Penal 

Internacional. 
O requerimento está amparado: 

1) Para fins de ação popular: Lei 4.717/1965, art. 1º, §4º e 5º; 
2) Para fins de ação civil pública: Lei 7.347/1985, art. 6º e 8º; 

3) Para fins de representação criminal junto ao Supremo Tribunal Penal: Lei 
1.079/1950, art. 41 e 41-A, combinado com a lei 8.038/1990 e artigos 24, 27, 29 

e 30 do CPP; 
4) Para fins de representação ao Tribunal Penal Internacional por suspeita de 
Crimes Contra a Humanidade e Genocídio praticados por diversos servidores, 

agentes e autoridades públicas brasileiras em conluio com representantes 
públicos de outros países, temos: Emenda Constitucional Estatuto de Roma, 

Decreto 4388/2002, art. 14º, itens 1 e 2; 
5) Para fins de complementação ao nosso direito de obter acesso as íntegras dos 

pedidos de impeachment em desfavor de ministros do STF e de procuradores-
gerais da república com o intuito de subsidiarem em juízo as petições contra 

lesão ou ameaças a direito (Art. 5º, XXXV, da CF), temos: Lei 12.527/2011, art. 
7º, incisos II e IV e art. 21 Caput e parágrafo único. 

 
Por fim, solicito que em nome da economia processual, sejam as copias 

fornecidas em formato digital(PDF, MP3, JPEG...) compatíveis com as normas do 
Supremo Tribunal Federal definidas no regimento interno daquela Casa, de 

amplo conhecimento da assessoria jurídica desse Senado Federal. 
XXX." (sic) 

ATENDIDO 

“Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), venho 
requerer: 

- Remuneração bruta do senador XXX no mês de janeiro 
- Todos os benefícios mensais recebidos e valores, caso sejam em dinheiro 
(carro, plano de saúde, auxílio-moradia ou ocupação de imóvel funcional) 

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) 

ATENDIDO 



  

 

 

“Gostaria de ter acesso ao Decreto Legislativo nº 68, de 14 de julho de 1965, que 
aprova a constituição da Comissão Mista Executora do Acordo Brasil - Estados 

Unidos sobre Serviços Cartográficos.” (sic) 
ATENDIDO 

"Boa tarde, sou cinegrafista e editor, e queria saber como poderia fazer para 
trabalhar como cinegrafista no Senado Federal, tanto trabalhos internos quanto 

externos, se é por concurso ou se tem uma empresa terceirizada para esse 
trabalho, obrigado." (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito o envio da planilha com as cotas para exercício da atividade 
parlamentar do período de janeiro a dezembro de 2018 e com os dados de 

todos os parlamentares, para o seguinte e-mail: XXX.” 
ATENDIDO 

“Gostaria de saber se há algum limite de gasto mensal para cada senador, pois é 
preciso que haja transparência.” ATENDIDO 

“Gostaria de saber se há uma fiscalização no uso da cota parlamentar que evite 
o uso particular de uma verba pública.” ATENDIDO 

“Gostaria de saber como é feita a fiscalização do uso das linhas telefônicas, 
utilizados pelos senadores, e o que é feito em caso de usos irregulares.” ATENDIDO 

“Solicitei a cópia do relatório final com relação à apuração da CPI da reforma da 
Previdência. Recebi uma carta me questionando se eu teria interesse de receber 
a cópia do relatório por meio de pagamento para que fosse feito o envio deste. 
Realizei o pagamento no dia 12/03, enviei a cópia do recibo por e-mail, porém 
até agora não recebi a cópia do material. Recibo do banco de identificador um: 

XXX.” 

ATENDIDO 

"Prezados. 
Referente ao pedido de informação conecte nº XXX, gostaria de registrar um 

recurso em primeira instância.  
No pedido inicial, solicitamos receber uma lista com todos os acordos 

internacionais rejeitados pelo Senado Federal entre 1985 e 2018, mas me foi 
fornecida uma lista com todos os PDSs rejeitados nesse período. 

Dessa forma, reitero o pedido, frisando que desejo receber uma lista de todos os 
acordos internacionais rejeitados pelo Senado Federal entre 1985 e 2018 

apenas." (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito receber todas as proposições e pronunciamentos do ex-XXX.” ATENDIDO 
"Bom dia. Gostaria de saber como faço para verificar os dados gastos pelos 

senadores do Distrito Federal, em fevereiro deste ano." (sic) ATENDIDO 

“Solicito a lista do senadores da atual legislatura, pois não tenho acesso à 
internet e sou colecionador dessas listas.” ATENDIDO 

“Solicito receber na íntegra a cópia do PLS 403/2018, que institui a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
para estabelecer o direito à prioridade na concessão de férias ao trabalhador 

com deficiência ou que tenha cônjuge ou dependente com deficiência.” 

ATENDIDO 

“Manifesto minha insatisfação com a resposta da ouvidoria referente à 
solicitação da lista de senadores realizada por meio do 0800 no dia 12/2, pois 

me responderam da seguinte forma: acessar o site do Senado Federal. 
Entretanto não tenho acesso à internet, ou seja, essa resposta não atendeu 

minha solicitação.” 

ATENDIDO 



  

 

 

"Prezados, solicito, por favor, cópia de todas as notas fiscais ou dos documentos 
que foram utilizados pelo senador XXX e por dois dos seus suplentes, XXX, para 
comprovar cada um dos gastos de cota parlamentar feitos a pessoas físicas, de 

01/01/2015 até 21/03/2019." (sic) 

ATENDIDO 

"Srs(as), 
Peço a gentileza de informar se haverá concurso para Técnico Legislativo neste 

ano de 2019." (sic) 
ATENDIDO 

"Bom dia! Gostaria de saber se já existe algum projeto de lei que permita a 
venda de produtos de limpeza e higiene a granel. Precisamos rever 

urgentemente a quantidade de embalagens descartadas no meio ambiente." 
(sic) 

ATENDIDO 

"Prezados, 
Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber, em números 

absolutos e porcentagem (tendo como recorte as legislaturas pós 05.10.1988), 
quantos pareceres sobre Emenda Constitucional direcionados à CCJ, produzidos 
pela Consultoria Legislativa e enviados aos parlamentares vão acompanhados de 

Nota Técnica. 
Obrigada, 

Atenciosamente. 
XXX." (sic) 

ATENDIDO 

"Olá gostaria de receber a lista completa de parlamentares e suas respectivas 
presenças do ano de 2018 e de 2019 até a data presente. 

Favor informar se existe uma URL onde posso fazer o download disso 
periodicamente." (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de obter a informação se o servidor XXX, matrícula XXX, Analista 
Legislativo, foi cedido da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro 

para o Senado Federal e em qual data. Peço que me enviem também o 
endereço, o telefone para contato e o e-mail do Núcleo de Processos 

Administrativos do Senado Federal e se nesse setor utilizam o sistema UPO/ 
Consulta Processos Administrativos, caso não qual o sistema de consulta que o 

órgão utiliza.” 

ATENDIDO 

"Prezado responsável, boa tarde! 
Estou fazendo uma pesquisa de pós-graduação relacionada a sistemas eleitorais. 
Gostaria de saber quais projetos de Lei ou de Emenda à Constituição tramitam a 

respeito. 
Atenciosamente, 

XXX." (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria, se possível, da lista dos senadores que foram a favor da abertura da 
CPI do Judiciário, para acompanhar a posição dos senadores do meu estado e 

verificar se estão seguindo a vontade da população.” (sic) 
ATENDIDO 

"Com base na Lei de Acesso à Informação solicito o endereço, nome da empresa 
e o telefone da empresa/pessoa que aluga mensalmente um veículo ao senador 

XXX, como consta em lançamentos em suas despesas com a CEAPS desde 
novembro passado. 

De acordo com este portal, a locadora é XXX." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de notícias sobre o próximo concurso, tem previsão?" (sic) ATENDIDO 



  

 

 

"Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito os dados do veículo locado 
pelo senador XXX (placa, modelo, ano, Renavan, UF, proprietário), cujos 

pagamentos dessa despesa na CEAPS constam desde novembro passado." (sic) 
ATENDIDO 

“Encaminhei uma mensagem no dia 20 de março, por meio do Alô Senado, 
referente à transparência de lisura do Senado Federal, segue o texto: ‘Gostaria 

de saber se há uma fiscalização no uso da cota parlamentar que evite o uso 
particular de uma verba pública’. Dito isso, obtive como resposta que a CEAPS 
recebe a documentação e realizam a análise de conformidade e de pertinência 

com os dispositivos do Ato que disciplina os procedimentos relativos aos 
ressarcimentos, entre outras informações, mas não responderam o meu 

questionamento. Solicito uma resposta mais objetiva. O Senado Federal tem 
algum método de identificar se os senadores usam a cota parlamentar para fins 

que não sejam públicos, ou seja, aplicado ao trabalho que exercem? Cito o 
senador XXX, que teve um gasto, no dia 18 de fevereiro de 2019, com 

abastecimento de automóveis no valor de R$200,03. Como garantir que esse 
gasto foi feito em um automóvel usado em serviço por esse senador e não em 

um automóvel particular, aproveitado por um familiar do senador?” 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber todos os requerimentos para a consultoria legislativa desde 
2015 até o dia mais recente, com o texto completo do pedido, o usuário que 

requereu e todos os dados disponíveis.” (sic) 
ATENDIDO 

“Solicito a relação dos senadores que receberam ajuda de custo (no valor do 
salário) desde o início do pagamento desse benefício. Informar o valor nominal 

pago a cada senador, ano a ano; o valor total pago a cada senador (nominal); e o 
valor total pago a todos os senadores (nominal).” (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados, solicito recurso referente ao pedido conecte nº XXX 
 

Senhores, não está claro para mim por que o Senado se nega a passar esse tipo 
de informação. Primeiro, vale lembrar, não há um e-sic destinado aos 

senadores. Logo, não há como um cidadão fazer um pedido de Lei de Acesso à 
Informação a algum senador. Segundo, esses documentos comprobatórios de 

gastos de cota parlamentar dos senadores ficam com o Senado, já que é a forma 
de um senador comprovar o gasto feito. Logo, o Senado tem que ter esse 

documento. 
 

Peço que reconsiderem meu pedido e relembro aqui alguns trechos da LAI que 
acho importante que tenham em conta para a resposta deste recurso:  

No capítulo II (do acesso a informações e da sua divulgação), ‘Art. 7o - O acesso 
à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de 

obter:  
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de 

recursos públicos, licitação, contratos administrativos;’ - vale lembrar que o 
dinheiro de cota parlamentar trata-se de dinheiro público.  

 
Outro trecho no mesmo capítulo: ‘Art. 6o Cabe aos órgãos e entidades do poder 
público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar 

a:  

ATENDIDO 



  

 

 

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 
divulgação; ‘ 

Como o cidadão pode saber se os gastos estão sendo efetivamente feitos para 
os fins que foram justificados se o Senado não divulga o documento 

comprobatório do pagamento? 
 

Vale lembrar uma parte do capítulo III: ‘Art. 11. O órgão ou entidade pública 
deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.’ 
O Senado dispões desses documentos, então por que não divulga?” (sic) 

“Prezados, boa tarde 
 

Meu nome é XXX, faço parte do Grupo de Estudos em Tributação Ambiental 
(GTA-CNPq) da XXX e estamos pesquisando sobre Direito Tributário Ambiental 

aplicado a Energia Solar e Crédito do Carbono. 
 

Gostaríamos de requisitar todos os projetos de lei, sejam eles em andamento ou 
encerrados, que se encontram tanto no Senado Federal como na Câmara dos 

Deputados, relacionados as temáticas do nosso Estudo: 
- Energia Solar 

- Crédito do Carbono/Mercado do Carbono/Preço do Carbono/Tributação do 
Carbono 

 
Aguardo retorno,”(sic) 

ATENDIDO 

"Tendo em vista que já obtive a informação, diante da desnecessidade 
superveniente, solicito que não seja mais enviada resposta à solicitação nº 6069, 

de minha autoria." (sic) 
ATENDIDO 

"Prezados. 
Referente ao pedido de informação conecte nº XXX, gostaria de registrar um 

recurso em primeira instância.  
No pedido inicial, solicitamos receber uma lista com todos os acordos 

internacionais rejeitados pelo Senado Federal entre 1985 e 2018, mas me foi 
fornecida uma lista com todos os PDSs rejeitados nesse período. 

Dessa forma, reitero o pedido, frisando que desejo receber uma lista de todos os 
acordos internacionais rejeitados pelo Senado Federal entre 1985 e 2018 

apenas." (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito todos os documentos referentes à Denúncia 1/2003, que visa requerer 
ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos do art. 17 da Resolução 

do Senado Federal nº 20, de 1993, providências no sentido de esclarecer 
episódios referentes a grampos telefônicos efetuados por responsabilidade da 

Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, objeto do Inquérito Policial 
nº XXX, em face da informação dada, por jornalistas da revista 'ISTOÉ' a 

senadores, a respeito da existência de provas testemunhais e documentais que 
apontam o envolvimento do Senador XXX.” 

ATENDIDO 

"Prezado(a), 
 

Há registro de 45 petições/pedidos de abertura de procedimento de 
ATENDIDO 



  

 

 

impeachment referentes a ministros do STF no Senado desde de 2015. Os 
pedidos são de domínio público e com base na Lei de Acesso à Informação, 

solicito acesso aos PDFs/ documentos dos pedidos (mesmo que arquivados). 
 

O motivo da solicitação é que apenas uma parcela pequena dos 45 pedidos de 
impeachment enviados a Casa desde 2015 encontram-se disponíveis na busca 

do site do Senado Federal. 
"Boa tarde, 

Eu gostaria de receber, por e-mail, um extrato sobre as emendas orçamentárias 
individuais executadas pelos deputados federais dos estados da Paraíba e 

Pernambuco entre os anos de 2014 e 2018." (sic) 

ATENDIDO 

“Boa Tarde. 
Como faço para conseguir lista dos senadores, da atual legislatura, que contenha 

o nome completo do Senador. Uma que localizei só traz o nome político 
(reduzido). 

Grata no que puderem me ajudar. 
XXX” (sic) 

ATENDIDO 

"Prezado (a), 
Solicito, por gentileza, o envio dos debates (notas taquigráficas/atas) no Senado 

Federal quando da aprovação da EC 95/2016. 
O interesse no referido material justifica-se devido à pesquisa acadêmica (PhD) 

que está sendo realizada acerca de temas correlatos a EC 95." (sic) 

ATENDIDO 

 
“Foi encaminhado um pedido de acesso à informação para o Senado, sob o nº 

XXX, solicitando as propostas legislativas que abordem alguma modificação 
tributária no setor de saúde, de 2016 até o momento pelo Senado. 

 
Foi respondido via e-mail dia 18/03, mas não veio o anexo. 

 
Poderia por gentileza encaminhar novamente no e-mail: XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicitei o envio da lista dos atuais senadores, com seus respectivos endereços 
e telefones, via LAI, no entanto, já se passaram mais de 30 dias e ainda não 

recebi. Código do pedido: XXX, registrado dia 19/02/2019.” 
ATENDIDO 

Gostaria de receber orientações sobre como localizar, no site do senado, 
informações referentes às emendas orçamentárias individuas dos deputados 

federais no período de 2014 a 2018." (sic) 
ATENDIDO 

"Solicito a exposição de motivos da Lei 13.303, de 30 de junho 2016." ATENDIDO 
 
 
 
* Negativa Parcial de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado 
Federal 
 


