PEDIDO DE INFORMAÇÃO

TEXTO
STATUS

"Como faço para obter cópia do PLS 580/2015 de autoria do ex-senador XXXX?" (sic)

RESPONDIDO

"Olá, estou querendo alguns dados referente aos senadores, porém é sempre
necessário colocar o código do senador, ou aparece o erro HTTP Status 404 - Not
Found. Por exemplo no site:
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/senador/%7Bcodigo%7D/mandatos.
Queria saber se é possível obter as informações de todos os senadores, ou seja, todos
os códigos existentes de uma vez só?" (Sic)
“Boa tarde! Fiz buscas nesse portal e não conseguir localizar a folha de pagamento
com as informações dos valores das aposentadorias dos senadores tanto do IPC, como
do PSSC. Conseguir as dos deputados federais aposentados no site da Câmara. ” (Sic)
"Boa noite. Por gentileza, onde eu encontro a votação de cada senador sobre a MPV
871/2019? Atenciosamente. XXXXXX." (sic)
“Bom dia! Gostaria de saber se há previsões para concursos para o cargo de Técnico
Legislativo e quando ocorreu o último concurso. Muito obrigada! Abraços e excelente
dia de trabalho! ” (Sic)
"Solicito acesso a pareceres, memorandos, notas técnicas e demais documentos
relacionados a assinatura do decreto legislativo (PDS 104/2018) que confirma o texto
do acordo de cooperação entre os países membros e associados do Mercosul enviado
ao Congresso e que tratou da cooperação entre os países do Mercosul no combate ao
crime organizado. O pedido abrange a íntegra do processo formalmente constituído
nesta Pasta para tratar do tema, atas de reuniões bem como manifestações das três
Forças e das instituições policiais a cerca da proposta. Também solicito as atas das
audiências públicas realizadas. Grato pela atenção." (Sic)
"Boa tarde caros/as, Gostaria de saber se é possível que me encaminhem todos os
Projetos de Lei sobre a temática racial do período de 1983 a 2018. Caso isso seja
possível, vocês poderiam me indicar as palavra-chaves utilizadas? Muito obrigada,
XXXX." (sic)
“Solicito receber por e-mail, o texto do substitutivo da Câmara dos Deputados nº 10
de 2018, ao Projeto de Lei do Senado nº 52 de 2013, que foi enviado à sanção
presidencial no dia 29/05, para conhecimento.”
“Boa tarde! Meu nome é XXXX, sou professor de séries iniciais e graduando do curso
de direito pela Universidade do Oeste Catarinense- UNOESC na cidade de XXXX-SC.
Devido à realização do meu Trabalho de Conclusão de Curso, gostaria de obter
informações, da possibilidade de materiais que versem sobre tramitações de matérias
que tratam da implementação do IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS NO BRASIL,
previsto no Art.153 VII da C.F. Estudos, relatórios, discussões e debates entre
comissões. Há matériais referentes a este assunto? Obrigado! Att. XXXX” (sic)
“Prezados, considerando os dados divulgados pela Transparência do Senado Federal,
é nítida a quantidade de cargos vagos, bem como das possíveis aposentadorias de
servidores efetivos, logo, questiono Vossas Senhorias se existe a possibilidade ou
processos em andamento no Senado Federal sobre alguma possível realização de um
novo concurso público para ingresso de servidores efetivos no ano de 2019.” (sic)

RESPONDIDO

RESPONDIDO
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RESPONDIDO

“Solicito saber do senador XXXX em que período e horário que cursou Educação Física
na Universidade XXXX, e se fez algum doutorado ou mestrado. O senhor chegou a
lecionar?”
"Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito acesso a todas as notas fiscais de
gastos do senador XXXX com a empresa XXXX (XXXX). Ou seja, preciso das notas de
gastos do senador neste estabelecimento desde o início do mandato aos dias de hoje.
Podem ser cópias digitalizadas ou mesmo por meio físico. Neste último caso, nós
retiraríamos as cópias no setor responsável no Senado. Grato!" (Sic)
"Solicito, com base na LAI, todas as notas fiscais do gabinete do senador XXXX emitidas
em nome de XXXX (XXXX). Ou seja, preciso das notas com gastos em nome de XXXX,
emitidas de 2015 a 2019. Grato!" (Sic)
“Prezados, Sou estudante de História da Arte. Gostaria de informações sobre os
registros e saldos contábeis atualizados das obras de arte que estão no Senado
Federal. Também gostaria de saber como é feito o controle físico e contábil das obras,
sejam elas adquiridas ou recebidas em doação. Existe alguma verba por parlamentar
para aquisição de obras de arte? Obrigada, XXXX” (sic)
“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito do Senado os seguintes dados:
Lista completa de indicados ao STF sabatinados pelo Senado desde a primeira
sabatina, apontando indicador, data e composição da comissão sabatinadora.
Quantos indicados foram recusados? Solicito a lista e a indicação dos motivos ou
pareceres. ” (sic)
“Bom dia, Solicito informações de presença do senador XXXX desde que assumiu o
mandato, sendo (a) número de sessões ordinárias, (b) presença do senador e (c)
ausências. Em caso de ausências, foram justificadas? ” (Sic)
“Boa tarde, Amparado pela Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito
constitucional de acesso às informações públicas, venho por meio desta, solicitar a
seguinte informação: Gostaria que me informassem, se existir, o quantitativo de
servidores no cargo de Policial Legislativo, ativos, que ENTRARAM* na instituição
amparados por políticas afirmativas, através de reserva de vagas para:
- Pessoas deficientes;
- Pessoas Negras;
*Não inclui os servidores que se tornaram deficientes após entrar na instituição. Desde
já, agradeço. XXXX. CPF XXXX “ (sic)
“Peço a relação com todos os 81 senadores que estão em exercício. ”

RESPONDIDO

NEGATIVA
INTEGRAL DE
ACESSO*
NEGATIVA
INTEGRAL DE
ACESSO*
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"Solicito o valor total de despesas com assistência à saúde de senadores e exsenadores (em R$) referente a 2017 e, também solicito o valor de 2018. Deve-se
considerar, ao fornecer o valor, os mesmos itens considerados ao valor de 2016 que
RESPONDIDO
foi de R$7.148.732.15. Tal valor fora solicitado tempo atrás devido a sua
indisponibilidade de acesso no Portal da Transparência. Esta indisponibilidade ainda
persiste." (Sic)
“Olá, bom dia, sou estudante de Ciências Contábeis e com base na Lei de Informação,
gostaria que o Senado Federal me enviasse a prestação de contas (juntamente com os
RESPONDIDO
respectivos comprovantes), dos senadores que atualmente representam meu estado,
o período ao qual estou me referindo é de fevereiro a maio de 2019.
"Solicito, por gentileza, os processos de trabalho utilizados pela Auditoria do Senado
RESPONDIDO
Federal para a realização da atividade de controle na modalidade Consultoria, bem

como informação acerca do normativo legal que autoriza e regulamenta essa atividade
no âmbito da Casa." (Sic)
“Olá, talvez eu não tenha sido claro na solicitação registrada por meio do protocolo
Serviço de Informação ao Cidadão - Atendimento conecte nº XXXX.
A solicitação é CONSOLIDADA, ou seja, é em relação ao número total de sessões VS
presença/ausência do Senador XXXX. O que vocês me disseram é pra consultar sessão
a sessão desde 2015, o que carece de sentido, pois acredito que haja um sistema
interno de registro de presença dos senadores mais eficaz que a busca ‘manual’.
Atenciosamente. ” (Sic)
"Gostaria de acessar as presenças dos senadores no dia 11/04/2019 na 48° sessão. Na
ATA do Senado disponível no site não consta as presenças. Já consultei diversas vezes,
mas não consta em ATA." (sic)
“Solicito a exposição de motivos da MP 881/2019, para saber a intenção e as fontes
de pesquisa que foram realizadas para elaboração da medida. Estou realizando uma
pesquisa para a monografia e necessito dessas informações. ”
“Prezados, sou estudante de História da Arte.
1. Gostaria de informações sobre os registros e saldos contábeis atualizados das obras
de arte que estão no Senado Federal.
2. Também gostaria de saber como é feito o controle físico e contábil das obras, sejam
elas adquiridas ou recebidas em doação.
3. Existe alguma verba por parlamentar para aquisição de obras de arte?
XXXX (CPF XXXX, email para contato XXXX@gmail.com) ” (sic)
"Olá, a Casa manifestou alguma vontade em realizar concurso para preenchimento
dos cargos vagos?"
"Gostaria de saber dos gastos dos senadores baianos." (Sic)
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"Gostaria de solicitar, por meio da Lei de Acesso à Informação, a composição completa
(membros titulares e suplentes) da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
e da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa desta Casa Legislativa RESPONDIDO
no período compreendido entre 2010 e 2018. No portal do Senado Federal temos
acesso apenas às composições atuais. Atenciosamente, XXXX" (sic)
NEGATIVA
"Sr. XXXX onde estão as notas fiscais referentes aos seus custos para os cofres
INTEGRAL DE
públicos? Quem vos pergunta é um dos seus patrões." (Sic)
ACESSO*
NEGATIVA
"Boa noite! Gostaria de saber dos gastos do XXXX. Onde foi gasto mais de um milhão
INTEGRAL DE
de reais? Aguardo retorno." (Sic)
ACESSO*
"Olá, bom dia! Estamos realizando uma pesquisa sobre proposições relacionadas a
economia digital. Poderiam, por favor, nos enviar os projetos entre 2009 e 2019 em RESPONDIDO
tramitação ativa sobre o tema "economia digital"? Muito obrigada!" (Sic)
“Bom dia, Considerando as leis orçamentárias (LDO, LOA), o Senado Federal poderá
realizar concurso público no próximo ano (2020), ou está juridicamente RESPONDIDO
impossibilitado de fazer concurso público em 2020? Grato pelas informações. ” (Sic)
“Solicito receber todos os projetos de decreto legislativo que tenham como
fundamentação o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, dando enfoque nos
RESPONDIDO
projetos que tenham sido aprovados, do ano de 2009 até o ano atual. Faço mestrado
e pretendo fazer uma dissertação sobre esse artigo da CF.”

NEGATIVA
"Solicito cópia das notas fiscais apresentadas pelos senadores para o reembolso de
INTEGRAL DE
despesas com alimentação em 2019." (Sic)
ACESSO*
“Caros, bom dia! Gostaria de ter acesso à exposição de motivos do art. 9º e 10 da LC
160/2017, bem como da exposição de motivos que ensejou a derrubada do veto. RESPONDIDO
Poderiam me auxiliar? Obrigada! ” (sic)
"Olá, bom dia! Estamos realizando uma pesquisa sobre proposições relacionadas a
plásticos. Poderiam, por favor, nos enviar os projetos entre 2009 e 2019 em tramitação RESPONDIDO
ativa sobre o tema 'plástico'? Muito obrigada!" (sic)
“Olá, bom dia! Estamos realizando uma pesquisa sobre proposições relacionadas a
aplicativos. Poderiam, por favor, nos enviar os projetos entre 2009 e 2019 em RESPONDIDO
tramitação ativa sobre o tema ‘aplicativos’? Muito obrigada! ” (sic)
“Solicito seja informado quais pedidos de autorização para exercício de atividade
privada de contador (perito contábil) já foram formulados por servidores do Senado
RESPONDIDO
Federal. Quais receberam resposta favorável (concessão da autorização)? Quais os
cargos ocupados pelos requerentes? ” (sic)
“Naveguei, por meio do portal do Senado Federal, e não encontrei nenhuma
informação que esclareça, de forma precisa, qual foi o valor aprovado para o
Legislativo gastar com uso pessoal de cada senador. Preciso, detalhadamente, saber
como são distribuídos os quantitativos de gastos com efetivos e comissionados nos
gabinetes, com os comissionados dos escritórios de apoio e qual o limite individual RESPONDIDO
que cada parlamentar tem para contratação. Observo que há distinção de valores
entre os senadores, logo, preciso saber como é feita essa divisão, uma vez que preciso
fazer uma matéria que explique com clareza para o cidadão como ela acontece. Além
disso, há uma regra geral para essa distribuição? ”
"Olá, gostaria de saber se há algum processo de penalidade em andamento contra a
RESPONDIDO
empresa XXXX LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXX." (sic)
"Bom dia! Por favor gostaria de saber onde baixo o Edital da licitação:
RESPONDIDO
Processo XXXX – SENADO FEDERAL – Brasília/DF - Apoio Técnico" (sic)
“Olá caros/as, Muitíssimo obrigada pelo eficiente retorno! É possível que a pesquisa
já realizada sobre matérias legislativas sobre questão racial de 1983 a 2018 inclua
também as palavras-chave: ‘ação afirmativa’, ‘antirracismo’, ‘quilombo*’, ‘afrobrasileir*’, ‘matriz* africana*’ cor and (preconceito or discriminação), ‘negro*’ ‘negra’,
‘negras’, ‘afrodescendente*’? Essas foram palavras utilizadas na busca feita pelo CEDI RESPONDIDO
na Câmara dos Deputados e seria relevante para mim para fins de padronização.
Pediria também que fossem incluídos, para além das matérias já coletadas, os projetos
de resolução do Senado - também para efeitos de comparação com a Câmara. Mais
uma vez, obrigada! XXXX” (sic)
“Bom dia, Solicitamos o Informe de rendimentos (DIRF 2019 – ano calendário 2018)
do CNPJ: XXXX, referente aos serviços prestados pela XXXX S/A (CNPJ XXXX) ao anocalendário de 2018. Caso não seja possível nos enviar, por favor, informar o contato RESPONDIDO
do setor contábil para que possamos fazer a solicitação diretamente ao responsável.
Desde já agradecemos a atenção! Aguardamos Retorno. XXXX. ” (sic)
“Gostaria de saber sobre os cargos efetivos atualmente vagos do quadro de pessoal
deste órgão, e os que vierem a vagar e os que forem criados. Se já existe um novo
RESPONDIDO
protocolo de solicitação de novos concursos (Tramitação de proposta de concurso).
Previsão de concurso público para este ano ou para outra data? Como faço para

acessar? Qual endereço? Gostaria de saber o nº de cada protocolo de cada órgão para
acompanhamento das movimentações destes protocolos com o acesso ao cidadão e
o endereço eletrônico para acessá-los. XXXX. CPF: XXXX E-mail: XXXX@gmail.com
Telefone: XXXX” (sic)
“Me chamo XXXX e sou editor do site XXXX, de XXXX, Santa Catarina. Com base na Lei
12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação, gostaria de requerer as seguintes
informações referentes ao servidor XXXX:
1 - Cópia integral da sindicância a que o servidor supostamente foi submetido após ser
apontado como suspeito por vazar documentos da assim chamada CPI do XXXX.
2 - Quais e se foram tomadas medidas com respeito a suspeitas de que o referido
servidor teria vazado gravações da referida CPI para o ex-sargento da Aeronáutica
XXXX, vulgo XXXX, ligado a XXXX.
3 - Cópia de documentos do Senado Federal que comprovem que o mesmo servidor
declarou desde sua entrada na referida instituição em 1993 a sua participação
societária e/ou administrativa nas empresas XXX e em seguida na empresa XXXX.
4 - Cópia dos documentos atuais em relação à situação do referido servidor em relação
à referida XXXX.
5 - Cópia de documentos do Senado que deem ciência e justifiquem, caso existam, a
relação comercial entre empresas do supracitado servidor e o ex-Senador XXXX
(XXXX).
Considerando que o Senador XXXX (XXX) foi eleito presidente desta Casa pregando a
transparência e a mudança das relações consagradas da velha política, aguardamos
esperançosamente a resposta às nossas indagações. Atenciosamente, XXXX - Editor do
site XXXX. www.XXXX.com.br
PS: já buscamos por duas vezes obter resposta para estas questões via e-mail.
Esperamos que agora finalmente possamos responder os nossos leitores sobre as
dúvidas levantadas pelas matérias publicadas no último dia 29/05 (http://XXXX) e
05/06 (http://XXXX). ” (Sic)
“Olá, bom dia, fiquei sabendo que haverá concurso para o Senado Federal, gostaria de
saber se existe previsão ou expectativa no referido concurso 2019. Att XXXX. ” (sic
"Prezados senhores, bom dia. Solicitamos a gentileza de disponibilizarem vistas e
CÓPIAS do Processo nº XXXX. No aguardo de breve retorno, agradecemos desde já."
(Sic)
“Tenho uma dúvida sobre o Senado: qual o valor da verba de gabinete disponível para
salário dos funcionários do senador? Qual o limite do número de assessores que eles
podem ter? ” (Sic)
“Solicito receber a exposição de motivos do PLN 25/1977, que altera o Capítulo V do
Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do
trabalho, e dá outras providências e desejo receber, também, na íntegra, o texto da
MSG 111/1977, que altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do
Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho, e dá outras providências. Estou
fazendo uma pesquisa e preciso muito receber essas informações. ”
Por gentileza, poderiam esclarecer as dúvidas adicionais (em **) abaixo? Obrigado!
Forwarded message --------De: Sistema de Informação ao Cidadão <SIC@senado.leg.br>
Date: ter, 18 de jun de 2019 às 09:55
Subject: Serviço de Informação ao Cidadão - Atendimento conecte nº XXXX
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To: XXXX@gmail.com <XXXX@gmail.com>
Prezado Senhor XXXX,
Em atenção ao pedido conecte nº XXXX, informamos que, (...) [**QUAL É ESSE VALOR
(EM REAIS), EQUIVALENTE A 100% DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE ORIGEM? ].
(...) [**OU SEJA, OS 12 CARGOS COMISSIONADOS PODEM VIRAR 55, DESDE QUE
UTILIZE A MESMA VERBA, CERTO? E QUAL É O VALOR DESSA VERBA MÁXIMA? ].
SE O LIMITE É 55, COMO É POSSÍVEL QUE O GABINETE DO SENADOR XXXX TENHA 56
CARGOS COMISSIONADOS?
https://www6g.senado.leg.br/transparencia/sen/4770/?ano=2019
- ***QUAL É O LIMITE DE NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PERMITIDO PARA O GABINETE
(COMISSIONADOS + EFETIVOS)?
“Prezado senador XXXX, quero que você me explique sobre as despesas feito por Vsa,
despesas estas que tivemos conhecimento através das redes sociais, são milhões de
gastos sem notas fiscais, dinheiro este que pagamos nossos impostos e Vsa tem o
direito de dar uma explicação sobre isto para que nós como patrões de vocês devemos
saber da transparência. Vsa como senador foi eleito para trabalhar para nós e contudo
desejamos saber como foi o gasto esta dinheirama toda sendo só neste momento eu
como eleitor que sou, espero uma resposta destes gastos. ” (sic)
"Gostaria de saber:
1. Quantos carros oficiais a Casa possui?
2. Quantos carros a Casa aluga/contrata serviços?
3. Quantas e de que natureza foram as multas recebidas por carros da Casa e a serviço
da Casa em 2015, 2016, 2017 e 2018? Caso haja uma planilha, CSV ou documento
parecido com essas informações mais o valor da respectiva multa, seria excelente.
Cada infração foi cometida com o carro a serviço de quais autoridades?
4. Caso não haja um valor discriminado para cada infração, gostaria de saber quanto
foi o total desembolsado pela Casa em multas de trânsito nos anos de 2015, 2016,
2017 e 2018. Caso não exista essa informação para um ou mais dos anos solicitados,
as informações sobre os anos disponíveis já serão bastante úteis. Desde já, muito
obrigado!" (Sic)
“Boa tarde, Gostaria de uma lista com o nome dos senadores em que os mandatos
terminam em 2020. Obrigada. ” (Sic)
"Boa tarde! Com base na legislação em vigor (CRFB/88, LRF, LAI etc.) solicito a Vossa
Senhoria que seja disponibilizado em PDF a relação de contas da Presidência da
República que ainda não foram analisadas e/ou que ainda não tenham sido designados
relatores para as referidas." (Sic)
"Dados referentes aos valores gastos com segurança dos senadores, sejam privados
ou não." (Sic)
“Solicito que me envie cópia das notas fiscais de gastos dos meses de
março/abril/maio do senador XXXX com base na CF/88 e Lei de Acesso à informação.
” (Sic)
"Olá, gostaria de saber se é possível ter acesso a todo o processo, principalmente a
justificativa/exposição de motivos da Lei 10.881/2004, para fins de pesquisa
acadêmica. Caso positivo, posso receber tais documentos por e-mail? Grata, XXXX."
(Sic)
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“Olá. Por favor. Gostaria de saber porque na planilha de 2018 sobre os recursos
utilizados pelos senadores no exercício do mandato parlamentar não constam alguns
senadores, como XXXX, e o XXXX? ” (Sic)
"Bom dia, Gostaria de obter informações acerca do tamanho, em metros quadrados,
de cada um dos gabinetes para senadores no Senado. Por exemplo, algo como
"Gabinete X do Anexo Y tem Z metros quadrados" para todos os gabinetes. Se for difícil
de produzir essa informação, gostaria então de obter as plantas baixas do Senado
Federal e de seus anexos para que possa encontrar essas informações eu mesmo.
(Nota: o campo "Formato" evidentemente não se aplica para este pedido.) Muito
obrigado!" (Sic)
“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido pela
empresa XXXX LTDA, portadora do CNPJ XXXX, cuja despesa foi ressarcida ao
parlamentar XXXX, em 24 de dezembro de 2011, no valor de R$ XXXX. 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)
"Gostaria de saber quantos e quais senadores que dispõem de segurança pessoal paga
com nosso dinheiro." (sic)
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NEGATIVA
Quero saber quais senadores recebem escolta armada e quantos são os polícias que
INTEGRAL DE
cada senador tem a sua disposição."(sic)
ACESSO*
“Solicito o recebimento do veto 22/2019 no meu e-mail.”(sic)
"Bom dia! Gostaria dos dados de despesa (em reais) de horas-extras com servidores
efetivos
e
comissionados
mensalmente
dos
anos
de
2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015, sem discriminação de setores." (sic)
Senhores senadores, gostaria de saber quantos e quais senadores foram punidos pelo
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desde 1993, quando foi instituído o Código
de Ética, e as respectivas punições. ”
“Quero saber se, realmente, o senador XXXX gastou 1 milhão de reais com
hospedagem no estado do XXXX, como foi noticiado nas mídias. ”
“Pelo amor de Deus, alguém dos Srs. Senadores pode explicar este absurdo e digam
que não é verdade, que foi gasto de 01.01.2019 a 22.06.2019 R$268 milhões em auxílio
alimentação.
Me
recuso
a
acreditar
nisto.
https://twitter.com/lsentoes/status/1142576422533423104 . XXXX” (sic)
"Senhores, Gostaria de receber a Folha de Remuneração completa dos funcionários
do Senado, com o nome de cada um bem como o respectivo vencimento bruto e
líquido. Muito obrigado, XXXX RG XXXX SSP.SP." (sic)
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“Gostaria de saber a quantidade de assessores no gabinete do senador XXXX. ”
"Bom dia. Preciso da exposição de motivos da Lei 10.303. Não estou encontrando na
internet. Obrigada, XXXX." (sic)
"Prezados, Considerando a lei de acesso à informação e a legislação voltada ao acesso
aos cargos públicos por pessoas com deficiência, solicito:
1- O quantitativo total de servidores ativos no Senado Federal.
2 - Desse total de servidores ativos, quantos são pessoas com deficiência e que
entraram nos quadros de servidores através da reserva de vagas para PcD.
3- O percentual de servidores PcD em relação ao número total de servidores que fazem
parte do quadro do Senado Federal. Atenciosamente." (sic)
“Gostaria de saber, se ainda existem pensões vitalícias para servidores públicos? Não
sei quais são as modalidades, mas gostaria de ser mais bem orientado sobre essas
pensões. Por exemplo, se o presidente do Senado Federal ocupar o cargo de
presidente da República por um dia, ele poderá pedir pensão vitalícia igual ao valor da
pensão do presidente do Brasil? Questiono porque já soube de casos em que um
servidor trabalhava um só dia e já pedia pela pensão."
“Soube que os deputados federais e senadores da República recebem 13º, 14º e até
um 15º salário durante seus mandatos. Diante disso, gostaria de saber se essa
informação realmente procede. ”
"Bom dia! Gostaria de saber se há alguma previsão de concurso público para o Senado
Federal ainda neste ano de 2019. Muito obrigado pela atenção! att, XXXX." (sic)
"Prezados, Procuro as notas relativas às audiências públicas realizadas no âmbito do
Projeto de Lei 4776/2005, número este da tramitação na Câmara, que foi votado no
Senado como projeto de lei da Câmara 62/2005. Desde já agradeço." (sic)
“Prezados (as), Solicito as seguintes informações:
a). No período entre 2015/2018, quanto o Senado gastou com despesas em saúde dos
senadores (as)?
b) O Senado oferta plano de saúde aos parlamentares ou oferta a possibilidade de
ressarcimento dos gastos que eles tiverem com a saúde?
c) Se o Senado reembolsa despesas, estes gastos podem ser separados por ano e por
senador e disponibilizados?
d). Quais são os critérios estabelecidos para que um senador possa exercer o
reembolso de despesas em saúde?
e) Ex-senadores (as) aposentados (as) pelo Senado, possuem plano de saúde custeado
ou co-patrocinados pelo Senado?
f) Se a resposta anterior foi SIM, qual foi o custo total do Senado com os excongressistas?
g) Na atual legislatura, quanto o Senado gastou com despesas em saúde dos senadores
(as)?
h) Se o Senado reembolsa despesas, estes gastos podem ser separados mês e por
senador e disponibilizados nesta legislatura?
i) Ex-senadores (as) aposentados (as) pelo Senado, possuem plano de saúde custeado
ou co-patrocinados pelo Senado nesta legislatura?
j) Se a resposta anterior foi SIM, qual foi o custo total do Senado com os excongressistas nesta legislatura?”(sic)
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"Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) venho requerer
ao Serviço de Gerenciamento de Dados e Arquivo do Senado Federal os seguintes
dados:
- Todas as infrações de trânsito aplicadas à frota do Senado Federal de 01/01/2019 a
28/06/2019, com a especificação de nome do condutor e do senador ou servidor
responsável pelo veículo, além dos valores de eventuais multas e a data da ocorrência
- Registros de consumos de combustível da frota do Senado Federal, com a
especificação de nome do condutor e do senador ou servidor responsável pelo veículo,
de janeiro de 2018 a fevereiro de 2019
- Registro de gastos de combustível, com a especificação de nome do condutor e do
senador ou servidor responsável pelo veículo, de janeiro de 2018 a
Fevereiro de 2019
- Registro de quilometragem, com a especificação de nome do condutor e do senador
ou servidor responsável pelo veículo, de janeiro de 2018 a fevereiro de 2019
- Registro de entrada e saída, com a especificação de nome do condutor e do senador
ou servidor responsável pelo veículo, de janeiro de 2018 a fevereiro de 2019
Na eventualidade de as informações solicitadas não serem fornecidas, requeiro que
seja apontada a razão da negativa bem como, se for o caso, eventual grau de
classificação de sigilo (ultrassecreto, secreto ou reservado), tudo nos termos do artigo
24, parágrafo 1º da Lei 12.527/2011. ” (sic)
“Caros, Gostaria de ter acesso aos gastos e reembolsos médicos, hospitalares e
odontológicos do Senado de senadores e servidores com as seguintes informações:
1) Nome do servidor ou senador
2) Valor pedido de reembolso ou gasto
3) Data do pedido de reembolso ou gasto
4) Valor autorizado do reembolso ou gasto
5) Data de pagamento de reembolso ou gasto. ”(sic)
“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)
“Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de ter acesso aos gastos fixos e
extraordinários do servidor XXXX lotado no gabinete do senador XXXX com a seguinte
descrição:
a) natureza do gasto;
b) data do gasto;
c) valor do gasto;
d) justificativa do gasto.”(sic)
“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,
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2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 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, 2018 e 2019), para mobiliar cada apartamento.
Atenciosamente.” (sic)
“Gostaria de solicitar os gastos do Senado com o funcionamento excepcional na atual
legislatura, discriminando segundo as seguintes rubricas:
- eventual pagamento de hora-extra ou gratificação parlamentares e servidores por
cumprir jornada de trabalho durante o fim de semana
- pagamento de hora-extra ou gratificação a servidores e funcionários do Senado por
cumprir jornada de trabalho durante o fim de semana
- pagamento de hora-extra ou gratificação à segurança do Congresso Nacional por
cumprir jornada de trabalho durante o fim de semana.” (sic)
“Caros, Gostaria de solicitar os valores repassados ao senhor XXXX de 2011 a até hoje
com as seguintes especificações. 1) Data do pagamento; 2). Quem solicitou o repasse;
3) Valor pago. ” (sic)
“Solicito informações sobre todos os pedidos de reembolso por despesas médicas,
solicitados por senadores da República e servidores pagos pelo Senado Federal, nos
anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Os pedidos devem
estar separados por ano, com as seguintes informações: a) valor do reembolso pago;
b) nome do senador que pediu o reembolso; c) data do pedido do reembolso; d) data
do pagamento do reembolso. ”(sic)
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Negativa Integral de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado
Federal

