
  

 

 

Relatório Mensal de Atendimentos da Lei de Acesso à Informação 
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Abril de 2019 

 
 

1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 125 (ANEXO I) 

 

2. Prazo de resposta 
  

  

0

20

40

60

80

100

120

140

N
úm

er
o 

de
 p

ed
id

os

Distribuição mensal dos pedidos de informação

Mensal



  

 

 

3. Frequência de assuntos 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 38 30,4% 
SENADOR 28 22,4% 
CEAPS E NOTA FISCAL 19 15,2% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 15 12,0% 
CONCURSO PÚBLICO 10 8,0% 
SERVIDOR 6 4,8% 
OUTROS 3 2,4% 
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES 2 1,6% 
CONTRATOS E LICITAÇÕES 2 1,6% 
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA 1 0,8% 
RECURSO 1 0,8% 

TOTAL GERAL 125 100% 
 
4. Local da informação recuperada 
 

 
 
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
Houve dezessete negativas integrais de acesso a pedidos formulados no mês de abril 
de 2019. 
 
Houve um pedido de recurso formulado no mês de abril de 2019. 
 
  



  

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO TEXTO 
STATUS 

"Olá, sou estudante de direito, e eu gostaria de saber se vocês conseguem me 
enviar uma cópia dos nossos códigos brasileiros. Obrigada." (Sic) ATENDIDO 

“Bom dia, prezados.  
Por obséquio, gostaria de saber como funciona as atividades desempenhadas 
pelo cargo de analista. Quais são as atribuições no trabalho em que é o 
processo legislativo? Gostaria de saber minuciosamente sobre os cargos de 
técnico e analista. Desde já, grata. ”  (Sic) 

ATENDIDO 

"Solicito uma relação dos correios eletrônicos dos senadores para que eu possa 
baixar o arquivo com a relação e incluir em minha caixa postal eletrônica. Pode 
ser enviada pelo meu correio indicado abaixo. 
Agradeço providências, pois copiar um por um é muito trabalhoso. 
XXX." (Sic) 

ATENDIDO 

“Desenvolvo atualmente tese sobre o instituto da insolvência civil no Brasil, 
embora advogado militante há mais de 30 anos, e agora na área acadêmica, 
conheci os sistemas de inúmeros outros países e sei que tramitam nessa Casa 
alguns projetos sobre a matéria. Gostaria de saber quais e a qual gabinete, 
Senador, ou comissão devo me dirigir para conhecer o atual momento desse 
instituto da Insolvência civil. ”  (Sic) 

ATENDIDO 

"O Sindicato da Assembleia Legislativa de Santa Catarina está montando uma 
proposta de reformulação da procuradoria jurídica do Parlamento Estadual e 
gostaríamos de obter as seguintes informações: 
1 - Quem faz a representação jurídica do Senado Federal na defesa de suas 
prerrogativas? 
2 - Quem faz a defesa do Parlamento nas questões administrativas e dos 
servidores? 
3 - Quantos advogados atuam hoje na procuradoria do Parlamento? (se houver 
procuradoria, caso não no órgão de defesa) 
4 - Qual o vínculo desses profissionais? (Efetivo, comissionado, terceirizado) 
5 - Se efetivos, qual o cargo? (Procurador, analista, técnico) 
6 - A estrutura da procuradoria possui funções ou cargos comissionados? Se 
sim, quantos e quais os valores? Muito obrigada pela atenção." (Sic) 

ATENDIDO 

"Solicito via Lei de Acesso à Informação que o Senado Federal me envie os 
dados de histórico de mandato (senadores que assumiram o mandato e 
senadores que se licenciaram ou renunciaram ao mandato) em arquivo CSV. Os 
dados também devem passar a consta da seção de dados abertos no portal do 
Senado, com atualização diária. Também solicito que a Casa me envie ainda os 
dados de filiação partidária (troca de partidos por senadores). O arquivo deve 
ter as seguintes informações: nome completo do senador, nome parlamentar, 
partido antigo, partido atual, UF do senador, data da comunicação de troca de 
partido. Posteriormente, esses dados também devem ser incluídos na seção de 
dados abertos, com atualização diária."(Sic) 

ATENDIDO 

"Há algum posicionamento do presidente XXXXX a respeito de concurso público 
para o Senado Federal?" (Sic) ATENDIDO 



  

 

 

"Gostaria de ter acesso a todas as notas fiscais apresentadas pelo senador XXX, 
XXX, XXX, XXX e XXX para uso de cota parlamentar desde novembro do ano 
passado (portanto, do mês 11, 12, 1, 2 e 3)." (Sic) 

ATENDIDO 

"Solicito, por meio da Lei de Acesso à Informação, que o Senado me envie os 
dados, por senador, referentes à presença em comissões de fevereiro de 2019 
até hoje. O arquivo deve conter as seguintes colunas: 1) Nome da comissão; 2) 
Data da reunião; 3) Tipo de reunião (deliberativa, de instalação e eleição etc.); 
4) Status do senador na comissão (titular, suplente, não-membro etc.); 5) Nome 
parlamentar do senador; 6) Partido do senador; 7) UF do senador; 8) 
Frequência do senador (Presente, Ausência justificada, Ausência não justificada 
etc.); e 9) Justificativa (se houver)." (Sic) 

ATENDIDO 

“Oi, bom dia, gostaria da ajuda de vocês. Preciso fechar um relatório sobre as 
UBS fluviais, e para isso gostaria do número da emenda do Senador XXX, 
referente às UBS fluviais que beneficiaram os municípios com as UBSs Fluviais: 
Itapiranga, Caapiranga, Urucará, Santa Isabel do Rio Negro, Japurá, Boca do 
Acre, Ipixuna, Codajás, Maraã e São Sebastião do Uatumã. Desde já agradeço a 
atenção. ”   (Sic) 

ATENDIDO 

“Com base no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 
da Lei nº 12.527/2011 – a Lei Geral de Acesso a Informações Públicas –, dirijo-
me respeitosamente a Vossa Senhoria com o objetivo de apresentar um 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES. Solicito que o Senado Federal me informe 
dados sobre a reforma e a manutenção de apartamentos funcionais pela 
própria Casa. Por isso, eu peço que o Senado me envie informações detalhadas 
sobre qualquer tipo de reparo que tenha sido feito em apartamentos funcionais 
nos últimos cinco anos - ou seja, em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. O Senado 
deve, portanto, me enviar um arquivo com as seguintes colunas: ano da 
reforma, mês da reforma, motivo da reforma, tempo da reforma (em dias), 
valor (em reais) da reforma, empresa(s) contratada(s) para a reforma, CNPJ da 
empresa(s) contratada(s) para a reforma, número do apartamento, bloco do 
apartamento, quadra do apartamento, área do apartamento (em metros 
quadrados), nome do político que ocupou o apartamento anteriormente ao 
período da reforma e nome do político que ocupou o apartamento 
posteriormente ao período da reforma. Da mesma forma, solicito ainda que o 
Senado me envie os mesmos dados referentes às reformas em áreas comuns 
dos prédios dos apartamentos funcionais - o que engloba obras em garagens, 
áreas de pilotis, portaria etc. Também peço que o Senado me envie a lista dos 
atuais ocupantes de todos os apartamentos funcionais, bem como os dados de 
tais apartamentos, como a área do imóvel (em metros quadrados). A Casa deve 
detalhar ainda quanto gastou anualmente, nos últimos cinco anos (2014, 2015, 
2016, 2017 e 2018), para mobiliar cada apartamento. Atenciosamente.” (Sic) 

ATENDIDO 

“Solicito por meio da Lei de Acesso à Informação que o Senado me envie os 
dados, por senador, referentes à presença em comissões de fevereiro de 2019 
até hoje. O arquivo deve conter as seguintes colunas: 1) Nome da comissão; 2) 
Data da reunião; 3) Tipo de reunião (deliberativa, de instalação e eleição etc.); 
4) Status do senador na comissão (titular, suplente, não-membro etc.); 5) Nome 
parlamentar do senador; 6) Partido do senador; 7) UF do senador; 8) 

ATENDIDO 



  

 

 

Frequência do senador (Presente, Ausência justificada, Ausência não justificada 
etc.); e 9) Justificativa (se houver). ” (Sic) 
"Ref.: Requerimentos Parlamentares sobre a Reforma da Previdência 
Prezados Senhores, 
Solicito a gentileza de enviarem cópias eletrônicas da seguinte documentação: 
(i) ofícios ou requerimentos de dados e informações enviados ao Ministério da 
Economia pelos parlamentares da Casa referentes a (ou solicitando 
esclarecimento sobre) a proposta de Reforma da Previdência apresentada pelo 
Executivo, desde a data de 1º de janeiro de 2019; 
(ii) respostas a referidos ofícios ou requerimentos recebidas do Ministério da 
Economia pelos parlamentares; 
(iii) reuniões, agendadas ou não, realizadas entre os parlamentares da Casa 
com integrantes do Ministério da Economia, referentes a (ou solicitando 
esclarecimentos sobre) a proposta de Reforma da Previdência apresentada pelo 
Executivo, desde a data de 1º de janeiro de 2019. 
Agradeço pela atenção e gentileza." (Sic) 

ATENDIDO 

"Bom dia, com base na LAI, gostaria de saber em qual endpoint posso obter o 
texto inicial da matéria no Senado a partir do código ou da sigla+número+ano 
da proposição. Muito obrigada!" (Sic) 

ATENDIDO 

"Bom dia. Gostaria de saber como faço para obter uma cópia do relatório final 
da CPI da Previdência apresentada pelo senador XXX em 2017." (Sic) ATENDIDO 

"Convite - Inauguração da Sede da Atricon. O presidente da Atricon, conselheiro 
XXX, solicita os e-mails de todos os senadores para enviar o convite em anexo." 
(Sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia, sou jornalista e gostaria de ter acesso a todas as notas fiscais 
apresentadas pelos seguintes senadores neste ano:  
XXXXXXX 
XXX XXXX 
XXX XXXX 
XXXXXX 
XXX” (Sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde!  
Gostaria de receber todas as proposições apresentadas no Senado Federal na 
atual legislatura. Gostaria de solicitar em arquivo CSV, dividindo as colunas por 
pelo número do projeto, ementa, autor, partido, estado, data de apresentação 
e hiperlink. Obrigada! ” (Sic) 

ATENDIDO 

“Olá boa tarde, gostaria de saber se tem algum projeto de lei tramitando em 
relação à judicialização da saúde. ”   (Sic) ATENDIDO 

“Olá, pela terceira vez solicito acesso a três notas fiscais de gastos com gráfica 
do senador XXX. A LAI dá ao cidadão o direito de acesso aos gastos com 
dinheiro público dos parlamentares.  
2 - Também solicito uma descrição detalhada (caso não conste nas notas) dos 
produtos e serviços que justificaram um gasto de mais de R$ 800 mil com 
gráficas num período onde predomina os meios digitais. Ou seja: Com o que foi 
gasto? Por qual motivo? O que justificou esse gasto? Foi com impressão? Foi 
com serviços? Houve pesquisa de preço para encontrar um valor mais baixo?  

*NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 



  

 

 

Preciso  das três notas a seguir: 
38.006.631/0001-90 
XXXXXXXXX-29/03/2016R$ 216.780,00TotalR$ 216.780,00 
XXXXX 
XXXXXXXXX-22/03/2017R$ 256.980,00TotalR$ 256.980,00 
XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX-15/03/2018R$ 270.000,00TotalR$ 279.580,00. ” (Sic) * 
“Registrei uma demanda no dia 19/03, da qual recebi uma resposta da 
Ouvidoria hoje, 05/04. Entretanto acredito que essa resposta não atendeu em 
sua totalidade a minha solicitação, uma vez que ela está incompleta. O item 
3.1.2.2 elencado na demanda anterior não consta na resposta encaminhada por 
vocês. Logo, solicito o encaminhamento por completo de toda a demanda 
anterior. Gostaria de dizer que, se necessário, posso encaminhar uma mídia 
capaz de armazenar todos os dados solicitados 

ATENDIDO 

“Prezados, gostaria de saber como posso pesquisar para saber quais valores 
estão no OGU, definidos como transferências destinadas para gastos na área de 
saúde, para custeio e capital, incluindo Emendas Parlamentares. ”   (Sic) 

ATENDIDO 

"Requisitamos acesso às informações listadas abaixo, referentes ao 
cumprimento do disposto no art. 15 da LF 12.527/11 no que diz respeito ao 
recebimento de recursos em virtude da negativa de acesso a informações pelo 
Senado Federal (SF).  
1 – De que maneira atualmente um cidadão pode apresentar um recurso em 
virtude de negativa de acesso a informações? 
1.1 – Existe alguma plataforma específica?  
1.1.1 - Caso sim, qual? Qual a sua URL (link)? 
1.1.2 – Caso não: 
1.1.2.1 – Por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre? 
1.1.2.2 – O recurso deve ser formalizado como resposta junto ao próprio e-mail 
que entrega a resposta do Senado Federal? 
1.1.2.3 – O recurso deve ser formalizado no próprio formulário para 
apresentação de pedidos 
(https://www12.senado.leg.br/transparencia/formtransparencia)? 
1.1.2.3.1 – Nesta última hipótese, de que maneira o SF identifica que a 
demanda se trata de um recurso? 
2 – Tendo em vista que os relatórios anuais disponibilizados pelo SF 
(https://www12.senado.leg.br/transparencia/lai/relatorios-lai-1) não possuem 
estatísticas quanto ao assunto: 
2.1 – Requisitamos indicação de quantos recursos nos termos do art. 15 foram 
apresentados nos seguintes exercícios: a) 2019; b) 2018; c) 2017; d) 2016; e) 
2015; f) 2014; g) 2013.  
3 – Onde é possível localizar mediante transparência ativa no site do SF 
orientações sobre como apresentar recursos nos termos do art. 15 da LF 
12.527/11? 
3.1 – Caso não existam orientações quanto ao tema no site do SF: 
3.1.1 - Por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre? 
3.1.2 – Que medidas estão sendo tomadas para atender a este problema?  
Para facilitar a compreensão das informações fornecidas, requisitamos que: a) 

ATENDIDO 



  

 

 

cada item seja Atendido separadamente, indicando o número a que se refere; 
b) as perguntas sejam reproduzidas na resposta apresentada pelo órgão; c) seja 
informado o número do protocolo original do pedido na resposta." (Sic) 
“Olá boa noite!  
Meu nome é XXX, e sou acadêmica do Curso de Direito - UNIVEL, Cascavel - PR. 
Quero ter acesso a tramitação de maneira integral à CPMI do mensalão, 
realizada em 2005. Quando entro para ter acesso aos atos, principalmente a 
parte que diz a extinção da referida comissão, o site informa que a página inicial 
está fora do intervalo deste diário. Quero saber como faço para solucionar o 
problema, estou fazendo meu Trabalho de Conclusão de Curso e necessito me 
inteirar sobre todos os atos. Aguardo respostas. ”  (Sic) 

ATENDIDO 

“Solicito biografia dos senadores da legislatura atual. ”  ATENDIDO 
"Prezados, meu nome é XXX. Sou pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (CEBRAP) e trabalho junto com o Prof. XXX em seu clássico 
projeto temático que analisa o Executivo e o Legislativo federal brasileiro pós-
1988. Venho por meio desta lhes informar que, ao analisar as lideranças 
partidárias do Senado, de 1999 a 2018 (através dos Relatórios da Presidência), 
encontrei uma lacuna na composição de líderes e vice-líderes do PMDB Senado, 
de 2015 a 2016. Não há a informação dos vice-líderes durante esse período - 
antes desse período, XXX e XXX foram os vice-líderes; não se informa ou explica 
a saída deles -, tampouco a data de designação do líder da época, XXX. 
Gostaria de receber uma planilha com os líderes e vice-líderes de todos os 
partidos, suas respectivas datas de designação e saída, de 1999 a 2019 
(segundo a Lei de Acesso à Informação 12.527). 
Agradeço desde já pela atenção e pelo trabalho imprescindível deste órgão. 
Atenciosamente, XXX." (Sic) 

ATENDIDO 

“Solicito receber o texto do PLS 186/2014, que dispõe sobre a exploração de 
jogos de azar em todo o território nacional, com as devidas alterações das 
emendas 2 e 5 que foram aprovadas, e, se possível, a apresentação do histórico 
de deliberação das emendas dos anos de 2016, 2017 e 2018, ou seja, se foram 
aprovadas ou rejeitadas, uma vez que não estão disponíveis no site do Senado 
Federal. ” 

ATENDIDO 

"Olá, espero que este e-mail encontre-o bem. Eu sou o XXX, Diretor da Bússola 
Eleitoral. Estamos realizando um relatório que será lançado nas próximas 
semanas sobre os Parlamentares da atual legislatura no Senado Federal.  
Gostaria de pedir a lista com todos os mandatos que cada um dos 81 
Senador(a) da atual legislatura serviu anteriormente. Fico à disposição para 
maiores esclarecimentos e dúvidas. Att XXX " (Sic) 

ATENDIDO 

“Prezados senhores e prezadas senhoras do Senado Federal,  
Inicialmente parabéns pela excelente missão buscada!  
Desejo que Deus lhes abençoe a todos! 
Apenas gostaria de esclarecer 2 dúvidas com vocês, por gentileza. 
Dúvida 1) Sobre a Ementa dos Atos Normativos brasileiros (prevista no art. 5º 
da Lei Complementar n. 95, de 1998). Gostaria de perguntar quais outros 
conteúdos, além da própria Lei Complementar 95/98, disciplinam esse assunto, 
como, por exemplo:  

ATENDIDO 



  

 

 

- Outras leis ou normas brasileiras;  
- ou Manuais etc. 
Dúvida 2) Além disso, também gostaria de perguntar sobre os parágrafos dos 
Atos Normativos brasileiros (previstos no art. 10, inciso III, da Lei 
Complementar n. 95, de 1998). Gostaria de perguntar quais outros conteúdos, 
além da própria Lei Complementar 95/98, disciplinam esse assunto, como, por 
exemplo:  
- Outras leis ou normas brasileiras;  
- ou Manuais etc. 
Desde já muito obrigado!  
Att., XXX” (Sic) 
"1. Gostaria de saber como o Senado tem feito contratações de gestores 
públicos, levando em conta que já faz muito tempo que não há concurso para 
essa área. 2. Qual empresa contratante? 3. Qual tipo de contrato vigente?" (Sic) 

ATENDIDO 

"Relação dos Partidos Políticos, que em algum tempo, tiveram representantes 
no Senado Federal. Encontrei nos dados abertos somente a relação dos 
partidos e blocos atuais." (Sic) 

ATENDIDO 

“Prezados,  
Gostaria de saber se há a previsão para abertura de concurso público para o 
Senado no ano de 2019. ” (Sic) 

ATENDIDO 

“Prezado/a, eu sou aluno do doutorado em Geografia da UFRJ. Eu estou 
analisando propostas legislativas que transitaram no Congresso durante o 
período das manifestações de junho de 2013. Eu gostaria de saber se é possível 
ter acesso à transcrição dos debates, falas/discursos dos parlamentares durante 
a discussão e votação dos projetos listados abaixo.  
DATA DE PROPOSTA LEGISLATIVA 
PEC 37/2011 - 25 junho 2013 
PLS 204/2011 - 26 junho ne 2013 
MPV 611/13 - 25 julho 2013 
PL 323/07 - 26 julho 2013 
PLP 264 - 02 julho 2013 
PL 3546/12 - 03 julho 
PL 39/2013 - 04 julho 
PL 5900/2013 - 05 julho 2013 
PL 282 - 07 julho 2013 
PEC 3/2011 -10 julho 
PEC 349/01 - 03 setembro 2013 
PEC 362/2013 - 04 dezembro 2013” (Sic) 

ATENDIDO 

“Solicito receber cópia impressa contendo a lista dos senadores da atual 
legislatura do Senado Federal. ”  ATENDIDO 

“Solicito o envio de informações sobre os ganhos de produtividade decorrentes 
da adoção do teletrabalho ou planos de gestão na Casa, para fins de pesquisa 
acadêmica. ”  (Sic) 

ATENDIDO 

“Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) venho 
requerer ao Senado Federal: 
Quais foram as ações disciplinares aplicadas a servidores envolvidos no uso 

ATENDIDO 



  

 

 

irregular do cartão corporativo em resultado da auditoria iniciada em 2018? 
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) 
“Boa noite, atualmente sou estudante do curso de Direito, já estou fazendo 
meu TCC, e preciso da PEC 115/2015, que fala da redução da maioridade penal. 
Preciso desde a proposta original até o presente momento. Desde já obrigada e 
bom trabalho. Atenciosamente, XXX” (Sic) 

ATENDIDO 

"Gosto muito do site do Senado, porém acho que não existe transparência em 
relação aos cargos comissionados referentes aos parlamentares, ou seja, não 
tenho como saber quem são as pessoas nomeadas pelo parlamentar e muito 
menos saber quais as suas remunerações. Se existe essa ferramenta no site do 
Senado, acho que está muito escondida, pois não consigo encontrá-la. 
Obrigado." (Sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia. Gostaria de saber por qual motivo não se consegue visualizar os 
dados referentes a remuneração do assessor parlamentar do senador XXX 
(SF02 XXX) tendo em vista que dos 21 funcionários do seu gabinete, apenas 
este não se tem acesso? Grato pela atenção. ”  (Sic) 

ATENDIDO 

"Sou estudante e gostaria de saber como faço para ter um exemplar impresso e 
atualizado da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96. Sei que tem uma 
nova atualização de 2018. Ficarei grata com a resposta. Obrigada"(Sic) 

ATENDIDO 

"Quanto o Senado gastou entre 2010 e 2018 com pagamento de 
aposentadorias de senadores? Qual o valor médio de aposentadorias e pensões 
pagas para senadores aposentados e seus pensionistas? Quantos 
parlamentares e pensionistas recebem aposentadoria e pensões?" (Sic) 

ATENDIDO 

“Conforme Contrato entre o Senado Federal e a Fundação Getúlio Vargas - FGV, 
no processo 035.673/11-7, cujo objeto foi a realização de concurso para 
provimento de cargos no ano de 2012, dispunha no item 6.2.2 que quanto ao 
conteúdo das provas o sigilo deveria ser assegurado até o momento da 
aplicação. Por constituir de informação produzida e custodiada pela FGV, 
decorrente de contrato público anterior com o Senador Federal, mesmo o 
vínculo já cessado, hipótese do art. 7º, II da LAI; 
Por constituir informação pertinente à administração do patrimônio público, 
com a utilização de recursos públicos, licitações e contratos administrativos, 
hipótese do art. 7º, VI da LAI; 
Por constituir informação que permita o acompanhamento e conhecimento dos 
resultados do concurso público realizado, hipótese do art. 7º, VII, a) da LAI; 
Solicito que me sejam enviados, por e-mail (XXX), em formato que permita a 
razoável leitura, de cópias das provas que foram aplicadas no concurso para 
provimento dos cargos de consultor do Senado Federal, no ano de 2012.”(Sic) 

ATENDIDO 

“Atendimento conecte nº 7947 
Ao Sistema de Informação ao Cidadão do Senado. 
Recebi uma resposta da solicitação nº 7947, pedindo todas as notas fiscais 
apresentadas neste ano por XXX, XXX, XXX, XXX e XXX. A resposta é de que não 
serão disponibilizadas cópias, então quero ter acesso aos documentos físicos 

ATENDIDO 



  

 

 

das notas fiscais apresentadas por estes senadores. 
Considerando que os documentos das notas fiscais referentes aos gastos com 
cota para o exercício da atividade parlamentar são públicos (a partir do 
momento que são entregues ao Senado Federal), não cabe falar em 
discricionariedade do senador em relação a publicitar ou não esses 
documentos. Sua publicidade é regida, havendo vácuo normativo, pelo 
princípio da transparência da administração pública.  
Na Câmara dos Deputados, este princípio já é aplicado e respeitado exigindo 
que os gabinetes dos deputados federais apresentem cópias digitalizadas das 
notas fiscais para publicação. ‘Desde julho de 2014, cópias digitalizadas das 
notas fiscais referentes a gastos da Cota para o Exercício da Atividade 
Parlamentar estão disponíveis no portal da Câmara, na área de transparência 
(http://www.camara.gov.br/cota-parlamentar/). Vale lembrar que a 
responsabilidade pela digitalização das notas fiscais é dos gabinetes 
parlamentares. O material digitalizado pela assessoria dos deputados é 
encaminhado à área responsável pela administração das cotas, que se ocupa de 
tornar público o conteúdo das notas. Como o Senado, até onde é sabido, não 
implementou o mesmo sistema, se for necessário, requeiro, por meio deste, o 
acesso aos documentos dos senadores citados no primeiro pedido em meio 
físico, ou em qualquer forma em que estiverem disponíveis para o Senado 
Federal.  Obrigada. ” (Sic) 
“Solicito o texto com as notas taquigráficas, por escrito, da 4ª Reunião da 
Comissão Mista da Medida Provisória nº 868, de 2018, realizada no dia 11/04. 
Destaco que realizei uma pesquisa no site do Senado Federal, porém constam 
as notas taquigráficas online, em vídeo e em áudio. ” 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber se a LEI 13.722 já foi regulamentada e onde conseguir uma 
cópia?"(Sic) ATENDIDO 

“Sou servidora do Ministério Público Federal no estado de São Paulo e gostaria 
de saber quais são as atribuições e os requisitos dos Analistas Legislativos. A 
seguinte solicitação tem o intuito de comparar a compatibilidade da função de 
analista. ” 

ATENDIDO 

“Solicito cópia do projeto de lei nº 1783/2019, que dispõe sobre a recondução 
dos conselheiros tutelares. ”  ATENDIDO 

“Prezados, bom dia. 
Venho, munido pela Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC-9- 2012, 
solicitar dados de transparência. Solicito, a seguir:  
I) O valor total utilizado com Combustíveis no ano de 2017 (valor total dos 12 
meses) pelos senadores. O valor tem de vir detalhado por cada senador do 
exercício de 2017. Por exemplo: senador a1 (nome) do Acre = valor. Senador a2 
(nome) do Acre = valor. Senador a3 (nome) do acre = valor. Senador b1 (nome) 
de Alagoas = valor... e assim, por conseguinte.  
II) O valor total utilizado com Combustíveis no ano de 2018 (valor total dos 12 
meses) pelos senadores. O valor tem de vir detalhado por cada senador do 
exercício de 2017. Por exemplo: senador a1 (nome) do Acre = valor. Senador a2 
(nome) do Acre = valor. Senador a3 (nome) do acre = valor. Senador b1 (nome) 
de Alagoas = valor... e assim, por conseguinte. 

ATENDIDO 



  

 

 

III) Como a relação de senadores que utilizam o Auxílio Moradia saí atualizada 
sempre que acessada, não disponho da listagem com o nome dos senadores 
que utilizaram tal benefício no ano de 2017 e no ano de 2018. Também não 
consigo acessá-la pelo Portal de Transparência. Devido a lista ser sempre 
acessada e constar apenas os favorecidos em 2019, venho solicitar, também, a 
listagem com o nome dos senadores que utilizaram o Auxílio Moradia no ano 
de 2017 e no ano de 2018 e o seu respectivo valor. Peço duas listas diferentes, 
identificadas pelo ano.  
IV) Solicito, agora, o valor do Subsídio anual (subsídio + gratificação natal + 
ajuda custo inicial e fim de mandato) de cada senador no ano de 2017 e no ano 
de 2018.” (Sic) 
"Bom dia, gostaria de saber se há previsão de concurso para novos analistas 
legislativos do Senado Federal em 2019." (Sic) ATENDIDO 

“Solicito cópia da lei 13.455 de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a 
diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos em função do prazo ou 
do instrumento de pagamento utilizado. ”  

ATENDIDO 

"Solicito cópia da Lei 13.491 de 13 de outubro de 2017, que dispõe sobre os 
crimes dolosos contra a vida cometidos por militares." ATENDIDO 

“Gastos até agora com os senadores. ”  (Sic) ATENDIDO 
“Boa tarde, sou estudante de Direito e estou fazendo meu TCC sobre 
impeachment, de modo que gostaria de saber como posso obter cópia (física 
ou eletrônica) dos autos dos processos de impeachment dos ex-presidentes 
Collor e Dilma? Agradeço pela atenção. ” (Sic) 

ATENDIDO 

“No protocolo 19000180548 (atendimento conecte nº 6721), foram requeridos 
o inteiro teor dos dados mantidos no site ‘Copa Transparente’. Entretanto, 
embora o Senado tenha informado que possui um backup dos dados públicos 
em questão (cerca de 100Gb), estes dados não foram fornecidos. 
Diante do exposto, requisitamos mais uma vez o fornecimento integral dos 
dados listados acima, preferencialmente por meio eletrônico ou, caso não seja 
possível, pelo envio de mídia eletrônica para o endereço do requisitante. ” (Sic) 

ATENDIDO 

“Prezado (a), boa tarde. 
Solicito, respeitosamente, informações de qual (quais) é (são) a (s) proposta(s) 
para a sistematização do Código Brasileiro de Direito Coletivos que tramita(m) 
nessa casa, com a indicação de número(s) e fase(s) que está(ão), com envio de 
cópia, se possível. Outrossim, solicito, gentilmente, o fornecimento de outros 
esclarecimentos pertinentes sobre o (s) respectivo (s) projeto(s) de lei. 
Esclareço, por oportuno, que as informações têm por objeto debate em 
programa de Mestrado em Ciência Jurídicas. Grato. XXX” (Sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber, em números, a quantidade, em média, de ouvintes e 
telespectadores da rádio e TV Senado. O objetivo dessa requisição é para um 
TCC, no qual um dos temas que irei abordar é as ferramentas de integração do 
cidadão com as questões políticas no país. ” (Sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de obter informação sobre o resultado final da CPI da Previdência, e 
também gostaria de obter uma cópia do texto da Reforma da Previdência, 
como foi enviada para debate, por favor." (Sic) 

ATENDIDO 



  

 

 

“Solicito uma lista com os nomes e partidos dos senadores dos últimos anos, 
inclusive os que estão fora de exercício. ” ATENDIDO 

“Solicito cópia da tramitação da PEC 35/2015, que pretende modificar a forma 
de escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, pois trabalho com 
ciências políticas e guardo em minha pasta de pesquisa todas as informações 
relacionadas aos ministros. ” 

ATENDIDO 

"Olá boa tarde!  
Sou XXX, concurseiro, gostaria de saber se sairá concurso do Congresso 
Nacional e do Senado Federal. Obrigado" (Sic) 

ATENDIDO 

“Solicito cópia da Lei 12.813 de 16 maio de 2013, que dispõe sobre o conflito de 
interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal e 
impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego e, se possível for, 
gostaria de saber qual o projeto de lei deu a origem a Lei, para fins de trabalho 
da faculdade de direito. ”  

ATENDIDO 

“Gostaria de saber se os senadores precisam de autorização do Senado Federal 
para viajarem para o exterior a trabalho, pois já vi alguns senadores viajando e 
fiquei curioso quanto ao assunto. ” 

ATENDIDO 

"Em "site idôneo" (até prova em contrário) li que o XXX busca efetivar no 
serviço público SEM concurso e em sigilo (ilegalmente), dois indicados (XXX – 
XXX). Procede?" (Sic) 

ATENDIDO 

“Solicito apresentação de todos os servidores em exercício no Senado Federal 
que pertencem a outros órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, 
Distrital ou Municipal, cujo ônus do ressarcimento recaia sobre o Senado 
Federal (enquanto órgão cessionário). Solicito também a indicação do valor 
ressarcido, bem como o órgão de origem, além do local de exercício no Senado 
Federal. Não há necessidade de apresentação de quaisquer informações 
pessoais (como nome, matricula,). Obrigado. ” (Sic) 

ATENDIDO 

À Coordenação de Apoio ao Programa e-Cidadania 
Prezados, sou pesquisador e faço Mestrado na USP tendo como objeto de 
estudo o Portal e-Cidadania. Amparado pela Lei de Acesso à informação (Lei 
12.527), solicito informações acerca do Portal (especificadas abaixo) que não 
são disponibilizadas na página de Relatórios do Portal. Peço, por gentileza, para 
que o formato de resposta seja em PDF, para que eu possa anexar ao trabalho. 
Desde já agradeço muito a presteza e atenção.  
Informações gerais sobre o Portal: 
- Qual o número total de usuário cadastrados no Portal atualmente? 
- Qual o número de novos cadastros por ano, desde a criação do Portal? 
- Qual o número de acessos ao Portal por ano desde a sua criação? 
- Qual a quantidade de usuários (em número ou porcentagem) acessam o 
Portal usando um dispositivo móvel (mobile)? 
- Quais medidas são tomadas para evitar mais de um cadastro por cidadão? 
- Quais medidas são tomadas para evitar cadastros de bots ou scripts 
automatizados? Já foram identificados casos de uso de bots ou script 
automatizados no site? Se sim, quantos casos? 
- O modelo do e-Cidadania é adaptável às esferas Estaduais/Municipais ou 
exclusivo de utilização do Senado Federal? 

ATENDIDO 



  

 

 

Informações sobre a ferramenta ‘Consulta Pública’: 
- De que forma exatamente os resultados das consultas públicas são 
comunicados aos Senadores? 
Informações sobre a ferramenta ‘Ideias Legislativas’: 
- Qual o número de ideias legislativas cadastradas por Área Temática 
(informação requisitada no cadastro da ideia)? 
- Qual foi a primeira ideia legislativa a atingir os 20 mil apoios no Programa?  
Informações sobre a ferramenta ‘Evento Interativo’: 
- Para que o evento seja transmitido na ferramenta, é preciso que o presidente 
da Comissão/órgão solicite a equipe do e-Cidadania? Como exatamente 
funciona esse procedimento?  
- A decisão se o evento transmitido na ferramenta será aberto a comentários e 
se esses serão lidos ao vivo, cabe inteiramente ao órgão responsável pelo 
evento?” (Sic) 
“Boa tarde. Gostaria de saber se há previsão para realização de concurso 
público para o Senado Federal neste ano de 2019. Desde já agradeço. ” (Sic) ATENDIDO 

“Solicito, por e-mail, a relação dos nomes dos senadores que assinaram para 
implantação da CPI do Judiciário, bem como os nomes dos demais senadores 
que não se manifestaram. ” 

ATENDIDO 

"Olá, boa noite, vocês poderiam me informar qual foi o caso concreto 
(Exposição de Motivo) que deu origem ao Projeto de Lei 341/2017, do Senado, 
estou com dúvida, preciso fazer um trabalho acadêmico." (Sic) 

ATENDIDO 

“A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um programa do 
Ministério do Meio Ambiente que objetiva estimular os órgãos públicos do país 
a implementarem práticas de sustentabilidade. A adoção da A3P demonstra a 
preocupação do órgão em obter eficiência na atividade pública enquanto 
promove a preservação do meio ambiente. O MMA solicita aos parceiros o 
envio de relatório de monitoramento da instituição que deve ser encaminhado 
em formato digital através do Ressoa, plataforma que recebe os dados 
coletados pela instituição quanto ao consumo de água, energia, materiais de 
expediente, etc. Gostaria de obter os relatórios de monitoramento da Agenda 
Ambiental na Administração Pública (A3P) no Senado Federal referente ao 
período de 2018. ”  (Sic) 

ATENDIDO 

“Como vejo o gasto de cada senador? Qual o link? ” (Sic) ATENDIDO 
“Prezados senhores (as), eu me chamo XXX, sou acadêmico de Letra (Inglês) na 
Universidade Federal do Acre – UFAC. E logo gostaria de solicitar se possível ter 
acesso a vídeos de pronunciamento do senador XXX, durante um ano inteiro, 
de preferência de 2015 ou 2016. Pois gostaria de fazer um estudo sobre suas 
palavras, sua oratória e seus posicionamentos como cidadão letrado. 
Atenciosamente, XXX. ” (Sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde.  
De acordo com a Lei de Acesso à Informação (LAI), venho respeitosamente 
requerer à Corregedoria da Casa informações sobre a sessão do dia 2 de 
fevereiro, que escolheu o novo presidente do Senado Federal. (Caso a natureza 
da solicitação seja diferente da selecionada, solicito que o setor dê o devido 
encaminhamento) sobre o episódio, solicito:  

ATENDIDO 



  

 

 

- Cópia das imagens de vídeo, em especial, das câmeras de segurança instaladas 
no Plenário, que foquem a Mesa, assim como as das galerias. Se não for 
possível enviar por email, peço que marquem uma data para a coleta do 
material. 
- As imagens de vídeo de todas as câmeras da TV Senado que captaram as 
imagens durante a sessão de escolha, em especial das que focam a mesa 
diretora e as tribunas; Se não for possível enviar por email, peço que marquem 
uma data para a coleta do material. 
- Imagens de vídeo produzidas pelas redes de TV e encaminhadas à 
Corregedoria, conforme anunciado pelo Corregedor da Casa na matéria 
“Corregedoria vai investigar caso dos 82 votos em eleição no Senado” veiculada 
pela Agência Senado, no dia 6 de fevereiro; Se não for possível enviar por email, 
peço que marquem uma data para a coleta do material. 
- Imagens fotográficas produzidas pela Agência Senado, segundo anunciado 
pelo corregedor Roberto Rocha na matéria “Imagens da eleição para 
presidência do Senado serão analisadas pela PF”, da Agência Senado, em que 
ela alega existir cerca de 11 mil registros; Se não for possível enviar por email, 
peço que marquem uma data para a coleta do material. 
Para finalizar, gostaria que o corregedor me respondesse, oficialmente, quanto 
tempo mais a investigação sobre o 82º voto ainda vai levar e se já há um nome 
suspeito. Atenciosamente," (Sic) 
"Prezados, por gentileza, solicito que informem as vacâncias por subárea 
referente ao cargo de Consultor Legislativo - Assessoramento Legislativo. No 
aguardo." (Sic) 

ATENDIDO 

“Solicito cópia impressa do discurso do senador XXX, realizado na sessão 
plenária do dia 22/4. ”  ATENDIDO 

“Solicito cópia impressa do discurso do senador XXX s, realizado na sessão 
plenária do dia 22/4. ”  ATENDIDO 

"Prezados,  
1) Solicito informação sobre o andamento/tramitação do Projeto de Lei nº 483, 
de 2011 do Senador XXX, que determina estabelecer a obrigatoriedade de 
apresentação de atestado de acuidade visual para a efetivação de matrícula no 
ensino fundamental.  
2) Solicito ainda enviar-me uma cópia integral do referido PL. 
3) Solicito ainda informar se há algum PL com o teor semelhante tramitando 
nessa Casa." (Sic) 

ATENDIDO 

“Vi na mídia que o senador XXX recebeu um convite do ministro XXX para 
participar de um Fórum de Justiça em Portugal, logo depois do senador ter 
cancelado a CPI da Lava Toga. Diante disso, gostaria de saber se o parlamentar 
foi para o Fórum, quem pagou sua viagem e se serão descontados do salário do 
senador os dias em que não foi trabalhar no Senado para participar desse 
Fórum que não traz melhorias para os cidadãos brasileiros. ” 

ATENDIDO 

“Considerando a pesquisa de Doutorado desenvolvida pela discente XXX, 
matrícula nº XXX intitulada até o momento de ‘PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 
PÚBLICO: Dinâmicas Urbanas e Função Social dos Imóveis Públicos na cidade de 
Natal/RN’ e sob orientação do prof. Dr. XXX, viemos por meio deste solicitar a 

ATENDIDO 



  

 

 

disponibilização das seguintes informações: 
• Base de dados em excel ou outro formato, contendo a listagem dos imóveis 
públicos de titularidade do Poder Legislativo localizados em Natal, destacando 
informações sobre o endereço, classe, tipologia, situação de ocupação 
(ocupado, cedido, desocupado, invadido), destinação atual, m² e qualquer 
outros dados adicionais existentes sobre os referidos imóveis. 
• Informações sobre o quantitativo de imóveis de particulares localizados em 
Natal que são atualmente locados pelo Poder Legislativo da União, sendo 
detalhadas as seguintes informações: Qual a destinação/serviço prestado no 
imóvel, o endereço do imóvel e o valor do contrato de aluguel do prédio.” (Sic) 
"Boa noite, sou estudante do curso de direito, estou fazendo meu TCC, no 
momento preciso da PEC 115/2015, preciso dela original e, se possível, com as 
alterações propostas. Desde já obrigada e bom trabalho." (Sic) 

ATENDIDO 

“XXX, sou servidora do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA, Chefe da Fiscalização e de Controle de aquisições por Estrangeiros, não 
conseguindo por outros meios as respostas que preciso, não me restou 
alternativa senão socorrer-me de seus serviços. 
Preciso saber: 
1. Qual o órgão do Congresso Nacional que aprecia os pedidos de aquisição de 
imóvel por estrangeiro? 
2. Em quantos turnos se dá a autorização e qual é o quórum necessário? 
3. Qual o tempo aproximado para apreciar e devolver ao INCRA?  
Muito obrigada. XXX.” (Sic) 

ATENDIDO 

“No Diário do Senado Federal de 6/10/2005, à fl. 34128, o Sr. XXX fez menção à 
emenda assinada por dezenas de senadores acerca de demanda importante 
sobre a zona cinzenta entre pessoa física e pessoa jurídica. A emenda acabou 
recebendo o nº 450 - Rel, e acabou sendo retirada. Na fl. 34154 consta que foi 
aprovada a retirada da Emenda nº 450. Não consegui localizar no site a emenda 
assinada pelos senadores, em que consta a justificativa da medida. Gostaria de 
ter acesso à emenda assinada pelos senadores que originou a Emenda nº 450. 
Em vários textos já ouvi menção à justificativa da proposta, mas não consigo 
localizar. ”  (Sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, sou estudante de Gestão Pública e estou realizando uma pesquisa 
sobre a influência da LAI no Senado Federal. Gostaria de saber se é possível a 
disponibilização da remuneração dos servidores (comissionados e efetivos) com 
respectivos cargos antes mês de agosto do ano de 2012. O objetivo é analisar a 
diferença na remuneração dos servidores antes e depois da publicação da LAI. ” 
(Sic) 

ATENDIDO 

"No RAF 27 (15/04/2019) da Instituição Fiscal Independente, informam-se as 
economias da PEC nº6/2019. Para as Aposentadorias por Tempo de 
Contribuição (ATR), informa-se que haveria economia de R$ 352 bilhões. Não se 
informa, porém, o efeito isolado de cada modificação introduzida pela PEC para 
as ATR, em substituição ao sistema atual que envolve o Fator Previdenciário e a 
regra progressiva de pontos (86/96 a 90/100).  
Há alterações de duas naturezas: Idades mínimas e regra de Cálculo dos 
Benefícios (integralidade aos 40 anos; cálculo da média salarial). Assim, solicito 

ATENDIDO 



  

 

 

o seguinte detalhamento para as ATR: 
1- Efeito econômico da idade mínima de 65 anos (homens), mantida a regra 
atual de cálculo de benefícios (35 anos de contribuição para integralidade, 
média salarial como hoje), em relação à situação atual, que prevê aplicação do 
Fator Previdenciário e da regra de pontos. 
2- Efeito econômico da idade mínima de 62 anos (mulheres), mantida a regra 
atual de cálculo de benefícios (30 anos de contribuição para integralidade, 
média salarial como hoje), em relação à situação atual, que prevê aplicação do 
Fator Previdenciário e da regra de pontos. 
3- Efeito de manter as ATR, tal como hoje, porém introduzindo-se tempo 
mínimo de 40 anos de contribuição e mudando-se o cálculo da média salarial 
(detalhar separadamente para homens e mulheres). 
Solicito previsão para os próximos dez anos, como no RAF 27." (Sic) 
“Gostaria de saber qual é o setor onde os arquivistas normalmente são lotados 
no Senado Federal, pois tenho interesse em participar do próximo concurso 
para a referida função. Além disso, quero saber como faço para obter maiores 
informações sobre a minha profissão dentro da Casa. ” 

ATENDIDO 

“Boa tarde, sou mestrando em História Social pela Universidade Estadual de 
Montes Claros, e realizo uma pesquisa sobre o PLC 122/2006 e sempre obtenho 
ajuda com vocês com informações. Gostaria de ter acesso aos anexos do 
projeto, como o arquivo juntado em 02/07/2008 que foi a manifestação da 
‘Frente da Família’ que foi juntado ao presente processado do Projeto de Lei da 
Câmara nº 122, de 2006. Bem como as cartas enviadas ao Senado que estão em 
anexo ao projeto, pois não consegui ter acesso online. Muito obrigado por 
sempre pela ajuda. ” (Sic) 

ATENDIDO 

“Olá, com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material 
produzido pela empresa XXXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar 
fulano de tal, em 14 de fevereiro de 2019, no valor de R$ 5.500,00. Lembro que 
não se trata aqui de obedecer a uma regra interna da Casa em não exigir cópia 
dos estudos técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, um pedido 
de informação baseando na Lei acima citada que diz: ‘Todas as informações 
produzidas ou sob guarda do poder público são públicas e, portanto, acessíveis 
a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais e as hipóteses de 
sigilo legalmente estabelecidas’. Sendo assim, por não se tratar de informações 
pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder público) e nem se 
enquadra em ‘sigilo legalmente estabelecido’ e, ainda, por se tratar de material 
produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro público, por óbvio 
trata-se de documento de interesse público, e, portanto, passível de ser 
fornecido a quem desejar. Dessa forma, esta Casa tem por obrigação legal 
fornecer tais informações, exigindo-as do parlamentar, se necessário, para que 
se faça o cumprimento da lei. ” (Sic) 

ATENDIDO 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela empresa XXXXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar fulano de tal, 
em 15 de janeiro de 2019, no valor de R$ 5.500,00.  
Observo que não se trata aqui de obedecer a uma regra interna da casa em não 
exigir cópia dos estudos técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, 

ATENDIDO 



  

 

 

um pedido de informação baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: 
‘Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas 
e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais 
e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas’. Sendo assim, por não se 
tratar de informações pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder 
público) e nem se enquadra em ‘sigilo legalmente estabelecido’, e ainda, por se 
tratar de material produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro 
público, por óbvio trata-se de documento de interesse público e, portanto, 
passível de ser fornecido a quem desejar. Dessa forma, esta casa tem por 
obrigação legal fornecer tais informações, exigindo-as do parlamentar, se 
necessário, para que se faça o cumprimento da lei. ”  (Sic) 
“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela empresa XXXXXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar fulano de tal, 
em 15 de janeiro de 2019, no valor de R$ 5.251,00.  
Observo que não se trata aqui de obedecer a uma regra interna da casa em não 
exigir cópia dos estudos técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, 
um pedido de informação baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: 
‘Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas 
e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais 
e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas’. Sendo assim, por não se 
tratar de informações pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder 
público) e nem se enquadra em ‘sigilo legalmente estabelecido’, e ainda, por se 
tratar de material produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro 
público, por óbvio trata-se de documento de interesse público e, portanto, 
passível de ser fornecido a quem desejar. Dessa forma, esta casa tem por 
obrigação legal fornecer tais informações, exigindo-as do parlamentar, se 
necessário, para que se faça o cumprimento da lei. ”  

ATENDIDO 

“Boa tarde. Gostaria de receber uma cópia do contrato de convênio do Senado 
junto ao Banco Daycoval, vigente no ano de 2014. No portal da transparência 
somente está disponível termo aditivo de 2015, no qual não constam as 
cláusulas específicas. Logo, preciso do primeiro contrato e demais aditivos até 
2014. Obrigada. ”  (Sic) 

ATENDIDO 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela empresa XXX, CNPJ: XXXXXX cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar 
XXX, em 26/02/2019, no valor de R$ 30.000,00.  
Observo que não se trata aqui de obedecer a uma regra interna da Casa em não 
exigir cópia dos estudos técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, 
um pedido de informação baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: 
‘Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas 
e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais 
e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas’. Sendo assim, por não se 
tratar de informações pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder 
público) e nem se enquadra em ‘sigilo legalmente estabelecido’, e ainda, por se 
tratar de material produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro 
público, por óbvio trata-se de documento de interesse público e, portanto, 
passível de ser fornecido a quem desejar. Dessa forma, esta casa tem por 
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obrigação legal fornecer tais informações, exigindo-as do parlamentar, se 
necessário, para que se faça o cumprimento da lei. ”  (Sic) 
“Quero solicitar o registro integral (em texto) da sabatina feita em 2010 pela 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal a XXX, indicado 
pela então presidente-eleita XXX à Presidência do Banco Central do Brasil. Se 
houver, solicito também o envio de vídeo. ” (Sic) 

ATENDIDO 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela empresa XXX de XXXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, em 
18 de abril de 2018, no valor de R$2.000,00.  
Observo que não se trata aqui de obedecer a uma regra interna da Casa em não 
exigir cópia dos estudos técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, 
um pedido de informação baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: 
‘Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas 
e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais 
e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas’. Sendo assim, por não se 
tratar de informações pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder 
público) e nem se enquadra em ‘sigilo legalmente estabelecido’, e, ainda, por se 
tratar de material produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro 
público, por óbvio trata-se de documento de interesse público e, portanto, 
passível de ser fornecido a quem desejar. 
Dessa forma, esta Casa tem por obrigação legal fornecer tais informações, 
exigindo-as do parlamentar, se necessário, para que se faça o cumprimento da 
lei.” (Sic) 

*NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

"Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela empresa XXXX XXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, em 31 
de janeiro de 2018, no valor de R$2.700,00.  
Observo que não se trata aqui de obedecer a uma regra interna da casa em não 
exigir cópia dos estudos técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, 
um pedido de informação baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: 
'Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas 
e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais 
e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas'. Sendo assim, por não se 
tratar de informações pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder 
público) e nem se enquadra em 'sigilo legalmente estabelecido', e ainda, por se 
tratar de material produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro 
público, por óbvio trata-se de documento de interesse público e, portanto, 
passível de ser fornecido a quem desejar. 
Dessa forma, esta casa tem por obrigação legal fornecer tais informações, 
exigindo-as do parlamentar, se necessário, para que se faça o cumprimento da 
lei." (Sic) 

*NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela empresa XXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, nos dias 26 
e 27 de novembro de 2018, nos valores de R$2.250,00 e R$1.800,00, 
respectivamente. 
Observo que não se trata aqui de obedecer a uma regra interna da Casa em não 
exigir cópia dos estudos técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, 
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um pedido de informação baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: 
‘Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas 
e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais 
e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas’. Sendo assim, por não se 
tratar de informações pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder 
público) e nem se enquadra em ‘sigilo legalmente estabelecido’, e, ainda, por se 
tratar de material produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro 
público, por óbvio trata-se de documento de interesse público e, portanto, 
passível de ser fornecido a quem desejar. 
Dessa forma, esta Casa tem por obrigação legal fornecer tais informações, 
exigindo-as do parlamentar, se necessário, para que se faça o cumprimento da 
lei.” (Sic) 
"Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela empresa XXXX XXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, em 4 
de dezembro de 2018, no valor de R$12.000,00.  
Observo que não se trata aqui de obedecer a uma regra interna da casa em não 
exigir cópia dos estudos técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, 
um pedido de informação baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: 
'Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas 
e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais 
e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas. Sendo assim, por não se 
tratar de informações pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder 
público) e nem se enquadra em 'sigilo legalmente estabelecido', e ainda, por se 
tratar de material produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro 
público, por óbvio trata-se de documento de interesse público e, portanto, 
passível de ser fornecido a quem desejar. 
Dessa forma, esta casa tem por obrigação legal fornecer tais informações, 
exigindo-as do parlamentar, se necessário, para que se faça o cumprimento da 
lei." (Sic) 

*NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela beneficiária XXXXXXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, em 
31 de julho de 2018, no valor de R$4.252,35.  
Observo que não se trata aqui de obedecer a uma regra interna da Casa em não 
exigir cópia dos estudos técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, 
um pedido de informação baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: 
‘Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas 
e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais 
e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas’. Sendo assim, por não se 
tratar de informações pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder 
público) e nem se enquadra em ‘sigilo legalmente estabelecido’, e ainda, por se 
tratar de material produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro 
público, por óbvio trata-se de documento de interesse público e, portanto, 
passível de ser fornecido a quem desejar. 
Dessa forma, esta Casa tem por obrigação legal fornecer tais informações, 
exigindo-as do parlamentar, se necessário, para que se faça o cumprimento da 
lei.” (Sic) 
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“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela empresa XXXXXXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, em 06 
de dezembro de 2018, no valor de R$ 20.000,00. Observo que não se trata aqui 
de obedecer a uma regra interna da casa em não exigir cópia dos estudos 
técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, um pedido de 
informação baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: ‘Todas as 
informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas e, 
portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais e 
as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas’. 
Sendo assim, por não se tratar de informações pessoais (cujo custo não poderia 
ser arcado pelo poder público) e nem se enquadra em ‘sigilo legalmente 
estabelecido’, e ainda, por se tratar de material produzido ao parlamentar cujo 
custo foi pago com dinheiro público, por óbvio trata-se de documento de 
interesse público e, portanto, passível de ser fornecido a quem desejar. Dessa 
forma, esta Casa tem por obrigação legal fornecer tais informações, exigindo-as 
do parlamentar, se necessário, para que se faça o cumprimento da lei. ” (Sic) 

*NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela empresa XXXXXXXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, em 4 
de janeiro de 2019, no valor de R$12.000,00. Observo que não se trata aqui de 
obedecer a uma regra interna da casa em não exigir cópia dos estudos técnicos. 
Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, um pedido de informação 
baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: ‘Todas as informações 
produzidas ou sob guarda do poder público são públicas e, portanto, acessíveis 
a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais e as hipóteses de 
sigilo legalmente estabelecidas’. Sendo assim, por não se tratar de informações 
pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder público) e nem se 
enquadra em ‘sigilo legalmente estabelecido’, e ainda, por se tratar de material 
produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro público, por óbvio 
trata-se de documento de interesse público e, portanto, passível de ser 
fornecido a quem desejar. 
Dessa forma, esta Casa tem por obrigação legal fornecer tais informações, 
exigindo-as do parlamentar, se necessário, para que se faça o cumprimento da 
lei.” (Sic) 

*NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

"Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela empresa XXXXXXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, em 5 
de novembro de 2018, no valor de R$12.000,00. Observo que não se trata aqui 
de obedecer a uma regra interna da Casa em não exigir cópia dos estudos 
técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, um pedido de 
informação baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: 'Todas as 
informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas e, 
portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais e 
as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas. Sendo assim, por não se tratar 
de informações pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder público) 
e nem se enquadra em 'sigilo legalmente estabelecido', e ainda, por se tratar de 
material produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro público, 
por óbvio trata-se de documento de interesse público e, portanto, passível de 
ser fornecido a quem desejar. 
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público) e nem se enquadra em "sigilo legalmente estabelecido", e ainda, por 
se tratar de material produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com 
dinheiro público, por óbvio trata-se de documento de interesse público e, 
portanto, passível de ser fornecido a quem desejar. 
Dessa forma, esta casa tem por obrigação legal fornecer tais informações, 
exigindo-as do parlamentar, se necessário, para que se faça o cumprimento da 
lei." (Sic) 
"Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela beneficiária XXXXXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, em 
31 de outubro de 2018, no valor de R$4.200,00.  
Observo que não se trata aqui de obedecer a uma regra interna da casa em não 
exigir cópia dos estudos técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, 
um pedido de informação baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: 
"Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas 
e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais 
e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas". Sendo assim, por não se 
tratar de informações pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder 
público) e nem se enquadra em "sigilo legalmente estabelecido", e ainda, por 
se tratar de material produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com 
dinheiro público, por óbvio trata-se de documento de interesse público e, 
portanto, passível de ser fornecido a quem desejar. 
Dessa forma, esta casa tem por obrigação legal fornecer tais informações, 
exigindo-as do parlamentar, se necessário, para que se faça o cumprimento da 
lei." (Sic) 

*NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

“Solicito receber todas as proposições que tramitam na Casa sobre jogos de 
azar, vendas de bebidas nos estádios de futebol e aborto. ”  ATENDIDO 

“Agradeço a informação anterior (pedido conecte nº 9527). 
Já tinha conseguido acessar esta página. 
O que não consegui localizar foi o texto da justificação menciona em artigo 
disponível no link https://m.migalhas.com.br/depeso/21549/o-artigo-129-da-
lei-1119605-e-a-tributacao-das-pessoas-juridicas: 
‘Faz-se necessário, portanto, examinar a ‘Justificação’ da inclusão do artigo 129 
no Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória n° 252, de 15 de junho 
2005 (PLV 23/5), conforme podemos verificar abaixo: 
‘Os princípios da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa previstos 
no art. 170 da Constituição Federal asseguram a todos os cidadãos o poder de 
empreender e organizar seus próprios negócios. O crescimento da demanda 
por serviços de natureza intelectual em nossa economia requer a edição de 
norma interpretativa que norteie a atuação dos agentes da Administração e as 
atividades dos prestadores de serviços intelectuais, esclarecendo eventuais 
controvérsias sobre a matéria." (Grifos nossos) ’ .  
É possível ter acesso ao texto da Justificação? 
Agradeço desde já a atenção dispensada.” (Sic) 

ATENDIDO 

“Olá, com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material 
produzido pela empresa XXXXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, 
em 25 de março de 2019, no valor de R$ 7.000,00.  

ATENDIDO 



  

 

 

Observo que não se trata aqui de obedecer a uma regra interna da Casa em não 
exigir cópia dos estudos técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, 
um pedido de informação baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: 
‘Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas 
e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais 
e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas’. Sendo assim, por não se 
tratar de informações pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder 
público) e nem se enquadra em ‘sigilo legalmente estabelecido’, e, ainda, por se 
tratar de material produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro 
público, por óbvio trata-se de documento de interesse público e, portanto, 
passível de ser fornecido a quem desejar. Dessa forma, esta Casa tem por 
obrigação legal fornecer tais informações, exigindo-as do parlamentar, se 
necessário, para que se faça o cumprimento da lei. Obrigado. ” (Sic) 
"Nos termos da Lei 12.527, de 2011, solicito acesso às seguintes informações: 
1) Cópia integral digitalizada de pareceres jurídicos emitidos pelo Senado, 
vigentes, que reconheçam a possibilidade, permitam ou deleguem aos 
Senadores manter sigilo sofre informações, dados ou documentos relacionados 
aos gastos com verbas de gabinete. 
2) Cópia integral digitalizada de decisões (independentemente do nome formal 
do documento) da Mesa Diretora ou da Presidência, vigentes, que reconheçam 
a possibilidade, permitam ou deleguem aos Senadores manter sigilo sobre 
informações, dados ou documentos relacionados aos gastos com verbas de 
gabinete. 
3) Cópia integral digitalizada dos processos administrativos respectivos a tais 
pareceres jurídicos ou decisões. 
O presente pedido de acesso a informação não implica em quebra de sigilo de 
qualquer natureza. 
São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da 
solicitação de informações, nos termos do art. 10, parágrafo 3º, da Lei 
12.527/2011. 
A negativa de acesso a informação deve ser fundamentada, sob pena de 
responsabilidade pessoal do servidor, nos termos do art. 7º, parágrafo 4º, da 
Lei 12.527/2011. 
Não é autorizada, com o presente pedido de acesso a informação, a realização 
de qualquer despesa em nome do solicitante, devendo ser quaisquer despesas 
previamente autorizadas por escrito. 
A recusa de informação, o retardo deliberado do seu fornecimento ou o 
fornecimento intencional de forma incorreta, incompleta ou imprecisa e´ 
conduta ilícita, nos termos do art. 32, I, da Lei 12.527/2011." (Sic) 

ATENDIDO 

"Olá, boa tarde. Entro com recurso quanto à resposta ao pedido 7852, que 
solicita os dados de frequência de senadores em comissões do Senado Federal. 
Os dados consolidados de frequência da atual legislatura devem ser enviados 
em um arquivo CSV com as seguintes colunas: 1) Nome da comissão; 2) Data da 
reunião; 3) Tipo de reunião (deliberativa, de instalação e eleição etc.); 4) Status 
do senador na comissão (titular, suplente, não-membro etc.); 5) Nome 
parlamentar do senador; 6) Partido do senador; 7) UF do senador; 8) 
Frequência do senador (Presente, Ausência justificada, Ausência não justificada 

ATENDIDO 



  

 

 

etc); e 9) Justificativa (se houver). Lembro que tal arquivo consolidado já é 
disponibilizado pela Câmara dos Deputados. Também reforço que exige 
extremo trabalho manual e absurdo que um usuário de internet entre em todos 
os dias do calendário, selecione cada reunião e copie cada informação sobre 
frequência. Sendo assim, o Senado Federal tem a responsabilidade de fornecer 
esse dado consolidado para facilitar a manipulação e o uso por cidadãos, com o 
objetivo de melhorar o acompanhamento do trabalho do Legislativo. Aguardo." 
(Sic) 
“Estimados Senhores,  
Com apoio da Lei e Acesso à Informação, e como estudante do curso de Direito, 
peço a gentileza de receber cópia completas dos processos abaixo:  
0200.005663/2018-00 
0200.000308/2014-11 
0200.024757/2017-99 
0200.005824/2018-57 
0200.000308/2014-11 
00100.001556/2018-22 
00100.001537/2018-04 
Muito obrigada.” (Sic) 

ATENDIDO 

“Solicito uma relação com o nome, telefone e endereço do gabinete dos 81 
senadores, pois irei realizar uma palestra sobre o fim das favelas brasileiras em 
50 anos e gostaria de enviar um convite para cada um dos parlamentares. ” 

ATENDIDO 

"Solicito todos os comprovantes e notas fiscais apresentados pelo senador XXX   
para ressarcimento de despesas durante seu período na atual legislação 
compreendida entre 1° de fevereiro de 2019 à presente data de 26 de abril de 
2019. Se possível, peço que os documentos sejam encaminhados escaneados. 
Faço o pedido com fundamento na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XIV ('é 
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional') e inciso XXXIII ('todos têm direito 
a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral'), e no caput do artigo 37 ('a administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência') e na Lei 12.527/2011 (Lei 
de Acesso a Informações Públicas) vêm requerer que lhes seja franqueado, em 
até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11) o acesso (e 
eventualmente cópia). Lembro que, segundo o art. 32 da lei de acesso, 
constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público 
ou militar: 'recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, 
retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente 
de forma incorreta, incompleta ou imprecisa'. As informações solicitadas são 
públicas. Na eventualidade de as informações solicitadas não serem fornecidas, 
solicito 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) 
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“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela empresa XXXXXX X, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, em 27 
de janeiro de 2019, no valor de R$ 12.800,00. Observo que não se trata aqui de 
obedecer a uma regra interna da Casa em não exigir cópia dos estudos técnicos. 
Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, um pedido de informação 
baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: ‘Todas as informações 
produzidas ou sob guarda do poder público são públicas e, portanto, acessíveis 
a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais e as hipóteses de 
sigilo legalmente estabelecidas’. 
Sendo assim, por não se tratar de informações pessoais (cujo custo não poderia 
ser arcado pelo poder público) e nem se enquadra em ‘sigilo legalmente 
estabelecido’, e ainda, por se tratar de material produzido ao parlamentar cujo 
custo foi pago com dinheiro público, por óbvio trata-se de documento de 
interesse público e, portanto, passível de ser fornecido a quem desejar. Dessa 
forma, esta casa tem por obrigação legal fornecer tais informações, exigindo-as 
do parlamentar, se necessário, para que se faça o cumprimento da lei. ” (Sic) 

*NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

“Olá, boa tarde!  
Venho por meio desta plataforma, e amparado na LAI, solicitar acesso à lista de 
todos os pedidos de acesso à informação negados, por senadores, com base no 
parecer 256/2016 da Advocacia-Geral do Senado. A lista precisa conter a 
tipificação (se foram notas fiscais, documentos em geral, etc) do que cada 
senador negou com base neste parecer. Grato! ”  (Sic) 

ATENDIDO 

“Sou estudante de graduação do curso de geografia na UnB, e tenho que 
apresentar um trabalho sobre a possibilidade de atuação de geógrafos 
Ao consultar sobre as funções que podem ser exercidas no Senado Federal vi 
que o Consultor Legislativo, Especialidade Assessoramento Legislativo, pode ter 
entre outras graduações a de geografia, assim como outros cargos podem ter 
pós-graduação em áreas da geografia. 
Gostaria de saber se há efetivamente algum geógrafo (que tenha feito o curso 
de geografia) trabalhando como consultor legislativo, ou se há outros 
consultores com pós-graduação em alguma área da geografia 
Não preciso saber nome ou outros dados, apenas se há efetivamente geógrafos 
e/ou pessoas com pós-graduação em geografia ocupando o cargo, e se houver 
a quantidade de funcionários com essa graduação e/ou pós-graduação.” (Sic) 
+D396 

ATENDIDO 

"Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido 
pela empresa XXXXXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, em 11 
de fevereiro de 2019, no valor de R$ 3.266,00." (Sic) 

*NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 
"Prezados, não identifiquei no site da Casa 
(https://www12.senado.leg.br/transparencia/rh/concursos/concursos) nem no 
da FGV (http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/senado11/) a prova para 
Analista Legislativo - Apoio Técnico ao Processo Legislativo - Taquigrafia. Por 
gentileza, solicito que informem como poderei obtê-la. No aguardo." (Sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber sobre o concurso para revisor, sou professora de Língua 
Portuguesa tenho doutorado em línguas zap XXXXXX." (Sic) ATENDIDO 



  

 

 

"Ref.: Requerimentos Parlamentares sobre a Reforma da Previdência 
Prezados Senhores, 
Solicito a gentileza de enviarem cópias eletrônicas da seguinte documentação: 
(i) ofícios ou requerimentos de dados e informações enviados ao Ministério da 
Economia pelos parlamentares da Casa referentes a (ou solicitando 
esclarecimento sobre) a proposta de Reforma da Previdência apresentada pelo 
Executivo, entre o dia 03 de abril de 2019 e a presente data (27 de abril de 
2019); 
(ii) respostas a referidos ofícios ou requerimentos recebidas do Ministério da 
Economia pelos parlamentares, desde a data de 1o. de janeiro de 2019; 
(iii) reuniões, agendadas ou não, realizadas entre os parlamentares da Casa 
com integrantes do Ministério da Economia, referentes a (ou solicitando 
esclarecimentos sobre) a proposta de Reforma da Previdência apresentada pelo 
Executivo, entre o dia 03 de abril de 2019 e a presente data (27 de abril de 
2019). 
Observo que pedido similar teve por objeto as manifestações de parlamentares 
enviadas ao Ministério da Economia até a data de 02 de abril de 2019 
(Atendimento Conecte nº 7899), ocasião em que a solicitação foi plenamente 
atendida. Não houve, entretanto, atendimento quanto às respostas ofertadas, 
que dependem do Ministério da Economia. 
Agradeço pela atenção e gentileza." (Sic) 

ATENDIDO 

“Solicito o envio de uma lista com o nome de todos os senadores, pois não 
tenho acesso à internet para fazer a impressão. Meu pedido é devido ao fato 
que, preciso enviar correspondência aos parlamentares, portanto preciso do 
endereço atualizado dos parlamentares. ”   

ATENDIDO 

"Prezados,  
É   possível uma empresa pública na área de pesquisas tecnológicas ser 
destinatária de recursos oriundos de emenda parlamentar?  
Há algum material que posso consultar sobre o assunto?  
Agradeço a atenção dispensada."   (Sic) 

ATENDIDO 

“Assunto: Mensagem nº 19000261262 
Ao contrário do informado na resposta à minha mensagem, não solicitei 
consultoria, mas esclarecimentos via LAI para informações divulgadas pela IFI. 
Como devo proceder para obter os esclarecimentos sobre informações 
divulgadas pela IFI, que certamente não está fora do escopo da LAI. ”  (Sic) 

ATENDIDO 

“Solicito os gastos do Senado com a viagem da comissão de senadores a 
Minaçu GO no dia 27 de abril de 2019 para visitar a Sama. Quantas pessoas ao 
todo viajaram? Viajaram em quantas aeronaves? Quanto foi gasto com táxi 
aéreo e alimentação. ”(Sic) 

ATENDIDO 

“Olá, me chamo XXXX e sou estudante de bacharelado do curso de graduação 
em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
Atualmente estou fazendo um TCC que tem como tema a Democracia Digital no 
Brasil. Como tenho observado, o portal e-Cidadania do Senado é uma das 
poucas experiências que nós temos com essa nova prática política. Portanto 
venho por meio deste requerer acesso aos dados de acesso e participação do 
portal desde sua criação em 2012. Os dados são de suma importância para a 

ATENDIDO 



  

 

 

elaboração da minha pesquisa e de importante relevância para a discussão do 
tema no Brasil. 
Atenciosamente, XXX.”  (Sic) 
"Prezados senhores, boa noite! Tendo em vista que já venho estudando para o 
concurso de policial legislativo, respeitosamente gostaria de solicitar 
informações sobre o próximo concurso, se há a possibilidade dele   ser realizado 
ainda no decorrer deste ano de 2019? Desde já agradeço a atenção e resposta."  
(Sic) 

ATENDIDO 

“Solicito a lista impressa com os nomes dos senadores em exercício (data de 
nascimento e tempo de legislatura), Estados, partidos, contatos e gabinetes”. ATENDIDO 

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


