
  

 

 

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

 
Maio de 2021 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 51 (Anexo) 

Distribuição mensal em 2021 

 
2. Prazo de resposta 

                 

28 28

51
40

51

ATÉ 1 DIA: 22
(43%)

DE 2 A 5 DIAS: 10
(20%)

DE 6 A 20 DIAS: 10
(20%)

MAIS DE 20 DIAS: 9
(17%)

EM TRATAMENTO: 0 (0%) 



  

 

 

 3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 26 51,0% 
SENADOR 5 9,8% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 4 7,8% 
OUTROS 4 7,8% 
SERVIDOR 3 5,9% 
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA 3 5,9% 
CONCURSO PÚBLICO 3 5,9% 
RECURSO 1 2,0% 
VOTO E PRESENÇA 1 2,0% 
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA 1 2,0% 
TOTAL GERAL 51 100,0% 

 
4. Local da informação recuperada 
 

 
 

PORTAL: informação integralmente disponível no Portal do Senado Federal 
DEMAIS FONTES: informação recuperada do acervo documental, bases de dados ou atos normativos 
INEXISTENTE: informação não existente no acervo documental ou bases de dados do Senado Federal 

 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Houve 5 (cinco) negativas integrais de acesso. 
 Houve 2 (duas) negativas parciais de acesso. 
 Foi protocolado 1 (um) recurso em maio de 2021. 

  

PORTAL: 25 (49%)

DEMAIS FONTES: 22
(43%)

INEXISTENTE: 4 (8%)



  

 

 

Anexo: Pedidos de informação de Maio de 2021 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO STATUS 

“O trabalho da Assembleia Nacional Constituinte de 1988 se desenvolveu em 7 
etapas, as quais se desdobraram em 25 fases distintas. Entretanto, ao fazer as 
buscas pelo site do Senado, no link 'Anais do Senado', não consigo localizar a 
exposição de motivos, ou seja, o que o legislador quis dizer, a essência que gerou o 
acréscimo dos artigos 36 e 142. Quero saber, especificamente, qual a função 
desses dois artigos. Qual o desenvolvimento deles até a promulgação da 
Constituição e o motivo pelo qual eles foram colocados no texto constitucional? 
Gostaria de obter essas informações ou ser orientado em como posso localizá-las 
no site.” 

RESPONDIDO 

"Prezados senhores e senhoras, 
Interponho recurso à resposta do SIC à demanda nº 55555 pelas razões de direito 
e de fato expostas no arquivo anexo. O meu recurso é para que seja concedido o 
acesso aos documentos pleiteados. Dada a limitação do site do Senado, que só 
permite envio de manifestações com até 2.000 (dois mil) caracteres, encaminho o 
meu recurso por meio de anexo. O arquivo se chama Recurso SIC 55555 (2).pdf. 
Desde já, agradeço a atenção dispensada. XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 

“Com base nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011, venho solicitar acesso às 
informações referentes à existência de projetos de leis e de emendas 
constitucionais em tramitação perante o Senado Federal que tratem sobre juros 
compensatórios em ações de desapropriação. Existindo os referidos projetos de 
lei/emendas, solicito o encaminhamento de seus respectivos números, do ano de 
propositura e o atual estágio de tramitação.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Venho solicitar, com base nos princípios da LAI, a relação de pessoas que 
adentraram o Senado Federal, entre 1º de março e 31 de março de 2021, tendo 
como destino o gabinete da Presidência do Senado Federal. Ou seja, necessito, 
com base no princípio da transparência, da relação dos nomes das pessoas e das 
instituições das quais elas fazem parte ao longo desses 31 dias." (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

"Solicito acesso aos gastos de manutenção do imóvel funcional da Presidência do 
Senado entre janeiro de 2011 até o mês em que esta solicitação for atendida, 
incluindo os gastos com alimentação, energia elétrica, limpeza, água, jardinagem, 
piscina e outras eventuais despesas. Também gostaria de saber quantos 
funcionários trabalham na residência, com a identificação de área de atuação e do 
salário. Também gostaria de saber se foram realizadas obras nos imóveis desde 
2011 e qual o custo de cada uma dessas intervenções." (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de obter a exposição de motivos que levaram a elaboração do PL 
4253/2020 e do PL 6814/2017." RESPONDIDO 

"Olá! Com base nos princípios da LAI, venho solicitar a relação de pessoas com 
autorização para frequentar a CPI da Covid em curso no Senado Federal. Peço que 
seja incluída na listagem todas as pessoas autorizadas, incluindo assessores 
parlamentares, representantes de partidos políticos e/ou organizações e 
empresas. Grato!" (sic)  

RESPONDIDO 

“Prezados, venho solicitar, com base nos princípios da LAI, os valores referentes a 
ressarcimento de gastos com saúde pagos a cada um dos senadores, de 2019 para 
cá. Peço, por gentileza, que a informação seja prestada, conforme preconiza a LAI, 

RESPONDIDO 



  

 

 

por meio de planilha ou similar, contendo nome de cada senador e o valor do 
respectivo montante ressarcido. Grato!” (sic)  
"Olá, gostaria de solicitar as notas taquigráficas da audiência pública realizada no 
dia 11 de dezembro de 2014 pela Subcomissão Permanente de Memória, Verdade 
e Justiça, objeto desta notícia na agência Senado: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/12/11/forcas-armadas-
devem-assumir-violacao-de-direitos-humanos-cobra-coordenador-da-cnv. 
Obrigado. Atenciosamente." (sic) 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO 

“Boa tarde. Sou repórter e faço matéria para o Estado de S. Paulo (Estadão) sobre 
gastos com residências oficiais de autoridades em Brasília. Assim, peço-lhes, por 
favor, que me informem os gastos totais anuais (manutenção, alimentação e 
segurança) da residência oficial do presidente do Senado Federal nos últimos dez 
anos, entre 2011 e 2020. A intenção é montar um infográfico. É possível? Muito 
obrigado pela atenção. Abraço, XXXX, (XX) XXXXXXXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Cartas de parlamentares europeus sobre o desmatamento. 
Prezadas (os), 
Gostaria de saber se é possível obter a informação de quantas (e quais) cartas de 
parlamentares europeus chegaram ao Congresso brasileiro expressando 
preocupação com o desmatamento no país. Sabemos, pela mídia, que de tempos 
em tempos há essa troca de comunicação (cartas) entre parlamentares.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

“Consultando o site do Senado Federal, na aba ‘Senadores’, é possível localizar 
informações básicas dos senadores da 1ª Legislatura (1826-1829) à atual 
legislatura (2019-2023). No entanto, não consegui localizar a opção de exportação 
em formato de planilha. Já em outra parte do site do Senado, em 
‘Transparência/Dados abertos/Legislativo Senadores’, também não foi possível 
localizar a exportação em formato de planilhas. Assim, solicito, se possível, com 
base na Lei de Acesso à Informação, a disponibilização em formato de planilhas os 
dados dos senadores já publicados no site do Senado. Informo que os dados de 
interesse desse pedido são: nome parlamentar, nome civil, data de nascimento, 
data de falecimento, naturalidade, profissões e mandatos.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa tarde! 
Estou fazendo uma Iniciação Científica sobre a pena de multa e no capítulo que 
estou escrevendo, preciso analisar o perfil socioeconômico do Poder Legislativo. 
Encontrei facilmente tais informações no que diz respeito à Câmara dos 
Deputados, porém estou com dificuldade de achar tais dados sobre os membros 
do Senado Federal. Ressalto que até cheguei a encontrar algumas análises, mas 
eram de 2006 e não continham informações oficiais, então as descartei. Dessa 
forma, gostaria de saber se há alguma apuração interna no que diz respeito a 
quantidade de homens/mulheres, brancos/pretos/pardos, escolaridade, etc. no 
Senado. Seria de grande ajuda, pois sem isso a minha pesquisa ficará incompleta.. 
Desde já, agradeço imensamente. Atenciosamente, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa tarde. Na quinta, dia 08/05, entrei em contato com os senhores 
buscando algum tipo de pesquisa a respeito do perfil sociodemográfico dos 
membros do Senado Federal, uma vez que estou realizando uma iniciação 
científica sobre a pena de multa e, no capítulo que estou desenvolvendo, preciso 
traçar o perfil do Poder Legislativo. Os senhores me responderam a mensagem de 
forma extremamente solícita, porém o link que me enviaram 
(https://www12.senado.leg.br/transparencia/gestgov/pdf-tomada-de-
contas/Relatorio%20de%20Gestao%20TCU%202020.pdf) se refere à prestação de 

RESPONDIDO 



  

 

 

contas, não ao perfil dos membros do Senado. Apenas para terem como 
referência, a Câmara tem este compilado de dados: 
https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-
html5/composicaocamara2019/index.html. O Poder Judiciário tem esse: 
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09 
/a18da313c6fdcb6f364789672b64fcef_c948e694435a52768cbc00bda11979a3.pdf. 
Os senhores teriam algo neste sentido? Já vasculhei o site do Senado, olhei até no 
TSE, mas não encontro esse tipo de informação. Se elas não existirem, deixo como 
sugestão para os senhores realizarem esse tipo pesquisa, pois acredito que é 
extremamente importante para a população ter conhecimento da cara do Senado 
Federal. De qualquer forma, agradeço pela atenção! Atenciosamente, XXXX.” (sic) 
"Boa tarde, gostaria de saber quantos e quais são os senadores que assinaram o 
requerimento de urgência para votação do PL 2564/2020 de autoria do Senador 
Fabiano Contarato." (sic) 

RESPONDIDO 

“No pedido de informações nº 57244, sobre o quantitativo de servidores e 
parlamentares contaminados com a covid-19, a resposta foi negada, com o 
argumento de que o Senado Federal ‘não tem como praxe a divulgação de balanço 
de casos de Covid-19 entre os seus servidores e parlamentares’. 
Ocorre que o pedido foi feito com base na Lei de Acesso à Informação, que não 
limita o leque de dados a serem pedidos por cidadãos àqueles que as instituições 
já divulgam como ‘praxe’. 
Em seu artigo 3º, a Lei 12527 salienta que a observância da publicidade é preceito 
geral e que a exceção é o sigilo. E no artigo 7º da referida legislação está garantido 
o direito de se obter ‘informação contida em registros ou documentos, produzidos 
ou acumulados por seus órgãos ou entidades’. 
Não há que se falar, portanto, em limitação à praxe de determinado órgão. 
Ademais, destaco que a mesma solicitação foi feita ao Palácio do Planalto e à 
Câmara dos Deputados. Em ambos os casos, as respostas foram positivas e céleres. 
Com isso, não há razão para que Senado tenha um entendimento distinto. 
Sendo assim, solicito novamente, com base na Lei 12.527, sob risco das 
penalidades previstas na lei, as seguintes informações contidas em registros ou 
documentos produzidos ou acumulados pelo Senado: 
- Quantos servidores informaram terem contraído o novo coronavírus em 2020? 
- Quantos servidores informaram terem contraído o novo coronavírus em 2021? 
- Quantos senadores informaram terem contraído o novo coronavírus em 2020? 
- Quantos senadores informaram terem contraído o novo coronavírus em 2021? 
Favor especificar as comunicações de contaminação por mês. 
Atenciosamente.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

"Integramos o Centro de Apoio ao Direito Público (Cadip), um setor de apoio aos 
desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. A fim de atendermos a solicitação de magistrado, consultamos os 
senhores(as) sobre eventual existência de uma 'exposição de motivos' ou 
'Justificativa' da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), oriunda do Projeto de Lei do Senado nº 4.253/2020 (nº 6.814/17 
na Câmara dos Deputados). Informamos que não logramos encontrá-la na página 
de internet do Senado Federal. Gratos." (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa tarde. Solicito informações sobre consumo e/ou gastos no Senado Federal 
com água; energia; tinta para impressão; consumo de papel gráfico; consumo de RESPONDIDO 



  

 

 

papel reprográfico; telefonia fixa; telefonia móvel; impressão; café e água mineral 
nos anos de 2019 e 2020. Desde já, agradeço a atenção." (sic) 
“Bom dia, estive acompanhando o andamento da tramitação do possível concurso 
para o Senado no ano passado. É certo que a CPI da covid atrapalharia um possível 
concurso durante o andamento de seus trabalhos. Mas com a queda acentuada do 
nível de mortes, e o aumento progressivo na vacinação, não seria impossível um 
edital ainda no primeiro semestre, com provas para o segundo semestre. A 
aplicação do concurso da PRF no último fim de semana foi um sucesso em boa 
parte das unidades da federação. E em duas semanas haverá aplicação das provas 
da PF. Sei que por ser uma Casa política há uma certa preocupação com a opinião 
pública, mas creio que um concurso não seria tão atacado, devido ao foco da 
grande imprensa estar voltada ao andamento da CPI da covid e à condução do 
Ministério da Saúde. Obrigado pela atenção.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, 
Solicito informações sobre onde conseguir cópia de uma das provas do concurso 
do Senado realizado em 2012 (Edital n° 2, de 22 de dezembro de 2011) para o 
cargo à época denominado Apoio Técnico ao Processo Legislativo. Ao entrar em 
contato com a banca que organizara o certame, a FGV, fui informado que já não 
consta mais em seus registros. Solicito alguma orientação sobre como consegui-la. 
Agradeço desde já e desejo uma excelente semana de trabalhos.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de ter acesso ao processo que está sendo citado em uma ação popular 
contendo o nome de alguns senadores de nº 00200.005851/2021-25 que está 
tramitando no Tribunal Regional Federal- TRF nº do processo 1023019-
03.2021.4.01.3400.” 

RESPONDIDO 

“Solicito acesso às informações relacionadas ao Relatório de Implementação da 
LAI, encaminhado à esta casa pela CGU, nos termos do art. 41, IV da LAI. Favor 
responder cada item individualmente, com indicação numérica. 
1. O Senado já recebeu o relatório referente ao ano de 2020? 
1.1 Caso sim, solicito acesso ao inteiro teor do relatório, em arquivo em formato 
aberto e não proprietário. 
1.2 Caso não, quando o Senado espera receber o relatório? Já foi feita alguma 
tratativa com a CGU quanto à data do encaminhamento? 
2. Como se dá a apreciação e discussão do relatório no âmbito do Senado Federal? 
2.1 Quando o Senado vai discutir o conteúdo do relatório referente ao ano de 
2020? 
3. Quais medidas foram tomadas pelo Senado com base no conteúdo dos 
relatórios anteriores?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito, por gentileza, as seguintes informações, reforçando que já as busquei nos 
relatórios anuais da LAI e não as encontrei. 
1) Número de recursos movidos por ano (ano a ano), dividido por instância, de 
2012 a 2021, em pedidos de Lei de Acesso à Informação ao Senado 
2) Número de recursos deferidos e indeferidos, divididos por instância no mesmo 
período, ano a ano, separado por instância 
3) Composição de todas as instâncias recursais que existem hoje no Senado, com o 
nome e cargo dos componentes de cada uma delas e nome e funções de cada uma 
das instâncias existentes 
4) Acesso à íntegra das respostas fornecidas em todas as respostas dos anos de 
2020 e 2021 em respostas a recursos. Reforço que, caso haja dados pessoais, basta 
tarjá-los, conforme prevê explicitamente o texto da LAI, em seu artigo 7, 

RESPONDIDO 



  

 

 

fornecendo todo o restante da resposta. Reforço ainda que não cabe alegar 
trabalho adicional para consolidação de dados pois o número de recursos movidos 
é baixíssimo no período.” (sic) 
"Solicito gastos do gabinete e destinação e valores das emendas parlamentares 
dos senadores Weverton Rocha e Eliziane Gama, ambos do Maranhão." (sic) RESPONDIDO 

“Solicito a lista de votação nominal dos senadores que votaram contra e a favor ao 
PL 3932/2020, que dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das 
atividades de trabalho presencial durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.” 

RESPONDIDO 

"Prezados, O Senado Federal disponibiliza nos relatórios mensais de atendimento à 
LAI o registro dos pedidos recebidos pela Casa Legislativa, bem como a situação da 
solicitação. No entanto, não encontrei as respostas dadas às solicitações, sejam as 
marcadas como respondidas ou as que tiveram acesso negado. Gostaria de saber 
como o cidadão pode ter acesso às respostas já enviadas a outros pedidos de LAI, 
ferramenta que poderia inclusive poupar tempo dos servidores do Senado, tendo 
em vista que um pedido que seria feito novamente poderia ser encontrado na base 
de solicitações já registradas, assim como faz o governo federal por meio do link: 
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/SitePages/Principal.aspx." (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá. Solicito planilha eletrônica em formato Excel ou CSV com emendas de relator 
relacionadas apenas às despesas discricionárias que destinaram recursos para 
modalidade de aplicação 30 e 40, nos anos de 2010 a 2021. Para os anos de 2020 e 
2021, utilizar o código RP-9. Para os anos de 2010 a 2019, utilizar o código RP-2 e 
RP-3. Solicito que sejam fornecidos os valores do autógrafo, divididos por órgão e 
ação orçamentária. Muito obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde, gostaria de receber por gentileza a cópia da ata de votação do decreto 
legislativo nº 143/2002.” (sic) RESPONDIDO 

“Dados levantados no portal Siga Brasil 
(https://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil) mostram que foram 
autorizados, até o presente momento, R$ 38 milhões sobre as emendas 
parlamentares do relator-geral (RP9), assim como é possível ver na imagem em 
anexo. Reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo 
(https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,orcamento-secreto-ministerio-
admite-que-oficios-nao-estao-publicos,70003715828) revelou que senadores e 
parlamentares enviaram ao menos 100 ofícios para escolher a destinação desses 
recursos. Dessa maneira, solicito, via Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei n° 
12.527, de 18 de novembro de 2011, 
1) os nomes de todos os senadores, e os respectivos valores, que escolheram a 
destinação dessa verba; 
2) pastas e órgãos para onde foram enviadas essas emendas parlamentares; 
3) materiais e equipamentos que foram comprados, adquiridos; 
4) se possível, solicito PDFs de ofícios enviados pelos parlamentares.” (sic) 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO 

“Eu, XXXX, inscrita no CPF sob número XXX.XXX.XXX-XX, e-mail XXXXX@gmail.com, 
com fundamento no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal do Brasil, na Lei 
12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas), bem como na Lei 
Complementar 123/2009, venho solicitar os seguintes dados: 
1. Lista completa dos servidores ativos efetivos do Senado Federal e Câmara dos 
Deputados referente ao mês de dezembro de 2020, com os seguintes dados 
específicos: nome, matrícula, data de nascimento, sexo, cargo, órgão, salário base, 
salário vantagens, salário gratificação, nível atual na carreira, número de níveis da 

RESPONDIDO 



  

 

 

carreira, salário inicial da carreira, salário final da carreira, tempo de averbação 
para efeitos de aposentadoria, data de entrada no serviço público, escolaridade do 
cargo, data de início da contribuição (ou tempo de contribuição), indicador de 
paridade ou não para aposentadoria e pensões; 
2. Lista completa dos servidores aposentados do Senado Federal e Câmara dos 
Deputados referente ao mês de dezembro de 2020, com os seguintes dados 
específicos: nome, matrícula, data de nascimento, sexo, valor da aposentadoria, 
indicador de paridade na aposentadoria, escolaridade do cargo; 
3. Lista completa de pensionistas do Senado Federal e Câmara dos Deputados 
referente ao mês de dezembro de 2020, com os seguintes dados específicos: nome 
do pensionista, nome do instituidor de pensão, matrícula do pensionista, matrícula 
do instituidor da pensão, data de nascimento do pensionista, sexo do pensionista, 
data de início da pensão, valor total da pensão, valor da parcela da pensão, 
duração da pensão (vitalícia ou temporária), tipo de dependência do pensionista 
em relação ao instituidor da pensão. 
Solicito que as informações sejam fornecidas em formato digital, na forma xls, 
conforme estabelece o artigo 11, parágrafo 5º da lei 12.527/2011, a serem 
enviados para XXXX@gmail.com. Atenciosamente, XXXX” (sic) 
“Por gentileza, poderia enviar a PEC 186 - PEC EMERGENCIAL promulgada pelo 
Senado, bem como o envio da Lei Federal nº 8.213/91 - sancionada e publicada? 
Por favor, pode enviar para o meu e-mail: XXXX@hotmail.com?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados (as), bom dia/boa tarde, gostaria de saber se é possível disponibilizar as 
transcrições das reuniões da CPI da Pandemia em formato digital (Microsoft Word 
ou Open Office (.odt) ou PDF ou CSV) para utilização em análise qualitativa para 
projeto de doutorado. Obrigada!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Sou Jornalista da TV Conquista - SP 
Desejo receber o mais breve possível os custos da CPI para o Brasil 
Se possível custo diário e total gastos pelo Senado com essa CPI da Pandemia com 
base na Lei de Informação sob pena de invocar o Ministério Público para obter tal 
informação.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Existe algum projeto de lei para instituir o piso nacional dos servidores públicos 
municipais fiscal tributário?" (sic) RESPONDIDO 

“Prezados, bom dia! 
Sou aluna do mestrado em direito da USP, e gostaria de informações sobre a 
participação da mulher no Senado Federal, nos termos da Lei de Acesso à 
Informação. Quantas mulheres já foram presidentes de comissões permanentes do 
Senado desde 1988? Em quais comissões isso ocorreu? Não achei a informação no 
site. Muito obrigada, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, Gostaria de obter um levantamento dos projetos em tramitação que 
tratam sobre reaproveitamento/reutilização/captação de água da chuva. É para 
fins de pesquisa, é possível obter tal informação. Grata, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria do arquivo do áudio do pronunciamento do senador Antonio Carlos 
Magalhães em 06/12/2000, que foi feita no Plenário. Especificamente um arquivo, 
o da resposta ao senador Jader Barbalho, sobre irregularidades na Sudam.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados, gostaria de obter um levantamento dos projetos em tramitação que 
tratam de proposta de alterações na LGPD (Lei 13.709/2018). É para fins de 
pesquisa, é possível obter tal informação? Grata, XXXX" (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia, senhores. Desejo saber qual foi a exposição de motivos do art. 17, §2º, 
II, da Lei nº. 13.303/2016. Além da exposição de motivos, desejo saber se o RESPONDIDO 



  

 

 

candidato às eleições está incluso da restrição imposta pelo inciso do art. 
supracitado. Procurei de todos os modos no site do Senado, entretanto sem êxito. 
Desde já, agradeço-lhes a atenção. Atenciosamente, XXXX. OAB/XX XX.XXX 
(XX) XXXXX-XXXX” (sic) 
"Olá. Gostaria de ter acesso aos dados de presença dos senadores nas sessões 
deliberativas na atual legislatura. Necessito desses dados para fins acadêmicos de 
pesquisa de pós-graduação. Att." (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito a votação nominal do PL 4909/2020, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação, para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos, pois 
não está atualizado na página do Senado.” 

RESPONDIDO 

“Solicito a votação nominal do PL 5228/2019, que institui a Nova Lei do Primeiro 
Emprego, e dá outras providências, pois não está atualizado na página do Senado.” RESPONDIDO 

“Solicito a votação nominal do PDL 74/2020, que aprova o texto do Acordo sobre 
Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Equador, celebrado em Quito, em 2 de maio de 2013, pois não está 
atualizado na página do Senado.” 

RESPONDIDO 

"Bom dia, com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber: 
1. Quando o Senado lançou o programa Senado Verifica? 
2. Ter acesso a todas as dúvidas enviadas por cidadãos para serem verificadas pelo 
Senado. 
3. Ter acesso a todas as respostas dadas pelo Senado sobre as dúvidas 
encaminhadas pelos cidadãos." (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia, com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber quantos 
funcionários foram testados para detecção do coronavírus em 13 e 20 de maio e 
quantos deram positivo. Desde já, agradeço." (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 
“O portal apresenta um mecanismo de busca em que não é possível realizar 
download dos relatórios de pesquisas solicitadas no site, por exemplo, ao realizar 
uma busca de propostas legislativas em tramite no Senado Federal que contenham 
a palavra Polícia Penal, é apresentado um relatório de busca de mais de 50 
propostas legislativas que estão em tramite, porém não existe a opção de realizar 
o download ou a impressão deste relatório. Assim, solicito informações de outro 
caminho para conseguir esses arquivos ou que possam me encaminhar os 
relatórios de propostas legislativas que contenham as palavras - DEPEN, 
Departamento Nacional Penitenciário, Policial Penal, Sistema Penitenciário, Lei De 
Execução Penal, Execução Penal, Estabelecimentos Penais, Unidades Penais, 
Agente Penitenciário, Carcerária, Carcerário, Sistema Prisional, Prisional - que 
estão em tramite no Senado Federal. É importante que as palavras sejam usadas 
de forma isolada, uma de cada vez, ao serem colocadas como referência textual 
para pesquisa. Para o recebimento da resposta ou informações quanto ao 
solicitado, comunico o seguinte endereço XXXX@hotmail.com ou contato 
telefônico XX-XXXXXXXXX. Obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, solicitamos, por gentileza, as seguintes informações: 
- Número de óbitos de servidores, por mês (janeiro a dezembro), nos anos de 2010 
a maio de 2021. 
- Nome dos servidores que faleceram, por mês (janeiro a dezembro), nos anos de 
2010 a maio de 2021. 
Agradecemos desde já o empenho no atendimento.” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

“Gostaria de saber se tem algum projeto para implantação do 
semipresidencialismo? Se sim, quantos projetos e o status de tramitação destes 
projetos?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá, boa noite. Gostaria de solicitar, com base na Lei n.12.527/2011, lista com o 
número de servidores da Casa que se infectaram ou faleceram em decorrência da 
covid-19 ou de síndrome respiratória aguda grave. Em respeito aos sigilos à 
privacidade e intimidade, peço que a lista oculte os nomes dos servidores a fim de 
impossibilitar sua identificação, mas que contenha, pelo menos, a data em que os 
eventos ocorreram ou foram informados ao Senado. Além disso, gostaria de 
solicitar que também fosse anexada uma breve descrição genérica da função 
(exemplo: técnico, assessor, terceirizado) que o servidor exercia e que não permita 
identificação. Caso algum desses detalhes esbarre em outros sigilos, peço para 
justificar, em detalhes, o motivo, indicando o dispositivo legal que embasa tal 
sigilo, assim como seus incisos. Ainda assim, peço que a informação seja 
disponibilizada na forma mais possível que exista. Obrigado.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

"Olá, venho por meio deste solicitar maiores informações sobre quando terá um 
novo concurso para o Senado federal." (sic) RESPONDIDO 

“Solicito listagem e cópia de todos os requerimentos da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação E Informática – CCT que envolvem a 
Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, no período de 2011 a 2018.” (sic)  

RESPONDIDO 

 


