
  

 

 

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

 
 

Junho de 2020 
 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 54 (ANEXO) 

 

2. Prazo de resposta 
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 3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 23 42,6% 
CONCURSO PÚBLICO 17 31,5% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 5 9,2% 
SENADOR 2 3,7% 
SERVIDOR 2 3,7% 
CONTRATOS E LICITAÇÕES 2 3,7% 
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA 2 3,7% 
REMUNERAÇÃO 1 1,9% 
TOTAL GERAL 54 100,0% 

 
 
 
4. Local da informação recuperada 
 

 
 
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Houve 2 (duas) negativas parciais de acesso a pedidos formulados no mês de junho 

de 2020. 
 Não houve negativas integrais de acesso a pedidos formulados no mês de junho de 

2020. 
 Não foram apresentados recursos no mês de junho de 2020. 
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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



  

 

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO TEXTO 
STATUS 

“Boa noite! Pretendo me preparar para o próximo concurso do Senado e gostaria de 
saber: a especialidade Registro e Redação Parlamentar (cargo analista legislativo) 
exigirá formação em taquigrafia? Ou será suficiente para o cargo, tão somente, a 
apresentação de diploma de nível superior em qualquer área? Pergunto, pois o ato 
autorizativo do concurso menciona apenas a informação quanto à existência de vaga 
para o cargo de 'Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Registro e 
Redação Parlamentar, com requisito de escolaridade de nível superior'. Todavia, em 
concursos anteriores, já houve seleção para a especialidade taquigrafia. Gostaria de ter 
certeza antes de iniciar a preparação ou até mesmo para, se for o caso, escolher um 
outro cargo compatível com minha formação, já que não tenho formação em 
taquigrafia. Grata, desde já, pela atenção!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá! Diante da publicação da Lei Complementar 173/2020, gostaria de saber se o car-
go de Analista Legislativo - Engenheiro de Segurança do Trabalho corre o risco de não 
mais ser incluído no iminente concurso do Senado. Em outras palavras, gostaria de sa-
ber se as vagas para o cargo em questão são para preenchimento de vacância ou são 
vagas novas criadas e estariam impossibilitadas diante da novel lei. Agradeço desde 
já.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa noite. Vi a matéria 
(https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/17/senado-institui-sistema-
para-votacao-remota-durante-emergencia-sanitaria) que institui o SDR (Sistema de 
Deliberação Remota) e achei a proposta muito interessante. Gostaria de saber: 
1. se esse sistema já foi construído 
2. se já está sendo usado pelo Senado 
3. se o código fonte está ou será disponibilizado como software público.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite, o Senado está para abrir edital de concurso público, minha dúvida é sobre 
o cargo de Polícia Legislativa, onde o concurso de 2011/12, feito pela FGV, não 
reservou vagas para portadores de deficiência. Queria saber se existe previsão de 
reserva de vagas no concurso próximo?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Campo Grande, 1° de junho de 2020. 
Prezados. Como é denominada nesta Casa a retribuição pecuniária para o cargo 
Analista (área informática), remuneração ou subsídio? Peço informar sua norma legal 
(número, se lei complementar, se portaria, etc). Atenciosamente, XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

“À luz da lei 12.527/2011 e do princípio de publicidade da administração pública, 
solicito a lista de inadimplentes do plano de saúde do Senado Federal bem como os 
respectivos valores atualizados até 1º de junho de 2020. 
Nesses termos, em respeito ao interesse público, peço o deferimento.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Solicito cópia do processo de contratação de manutenção evolutiva/corretiva do 
SIGAD (Próton) mais recente, para fins de subsidiar contratação de objeto similar." 
(sic) 

RESPONDIDO 

"À luz da lei 12.527/2011 e do princípio de publicidade da administração pública, 
solicito: 
-- os valores das despesas mensais referentes à residência oficial da presidência do 
Senado Federal desde fevereiro de 2019 até junho de 2020; 

RESPONDIDO 



  

 

 

-- as despesas detalhadas entre 1º de março 2020 e 1º de junho de 2020. 
Nesses termos, em respeito ao interesse público, peço o deferimento." (sic) 
“Dado o término do prazo de 8 dias úteis para o envio das propostas técnicas pelas 
instituições interessadas em operacionalizar o novo certame para provimento de 
cargos gostaria de saber se serão divulgadas as instituições que apresentaram 
propostas e se sim, quando.” (sic) 

RESPONDIDO 

"“Bom dia! Estou interessada no concurso público desta Casa. Vi que as propostas das 
bancas já foram recebidas. Há previsão de assinatura de contrato e divulgação da 
banca? Será por licitação ou dispensa? Muito obrigada pelo espaço disponibilizado.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite. Tenho uma dúvida, gostaria de saber se o concurso do Senado Federal terá 
oportunidade para técnico legislativo administrativo, pois em alguns sites dizem que 
terá, já em outros diz que apenas para técnico legislativo policial. Tem até sites, como 
o Estratégia Concurso, que já está vendendo curso para estudar para o cargo de 
técnico legislativo administrativo. Desde já agradeço.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Oi, Senado! Nós, cidadãos, temos acesso à informação de quais bancas se 
inscreveram para a chamada do concurso? Obrigado pela atenção!" (sic) RESPONDIDO 

“Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas) venho 
requerer o acesso (e eventualmente cópia), em até 20 dias corridos (artigo 11, 
parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos seguintes dados: 
Acesso à íntegra do processo, da Corregedoria e outros órgãos do Senado, de apuração 
de suposta fraude na votação da eleição para a presidência do Senado, em 2 de 
fevereiro de 2019. 
Solicito que as informações sejam fornecidas em formato digital, quando disponíveis, 
conforme estabelece o artigo 11, parágrafo 5º da lei 12.527/2011. Na eventualidade 
de as informações solicitadas não serem fornecidas, requeiro que seja apontada a 
razão da negativa bem como, se for o caso, eventual grau de classificação de sigilo 
(ultrassecreto, secreto ou reservado), tudo nos termos do artigo 24, parágrafo 1º da 
Lei 12.527/2011. Desde logo agradeço pela atenção e peço deferimento.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa tarde. Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito acesso integral 
ao(s) processos de pagamento da atual contratada para fornecimento de água mineral 
para o Senado Federal. Pergunto se foi realizada revisão no preço.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Quais senadores do DF, ex-senadores do DF e respectivos dependentes são 
vinculados ao plano de saúde do Senado? Quanto eles contribuem mensalmente com 
o plano (especifique, por favor, por pessoa). Especifique, por nome, quais foram os 
serviços utilizados em 2018, 2019 e de janeiro a maio de 2020 por eles e os preços de 
cada um.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Ilustríssimo(a) Senhor(a), Venho por meio deste, solicitar uma cópia ou número da 
legislação referente à criação do cargo de Engenheiro do Trabalho que foi autorizado 
para o próximo concurso público em andamento, por ser um cargo novo na casa, 
necessito desse documento para maior conhecimento das exigências e 
particularidades da função nesta instituição. Agradeço pela atenção.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite, gostaria de solicitar, baseado na Lei de acesso à informação, as provas e os 
gabaritos para o cargo analista legislativo informática análise de sistemas do certame 
realizado no ano de 2012, ressalto ainda que os mesmos não se encontram no site da 
organizadora (FGV). Desde já agradeço.”(sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

“Prezados, Eu gostaria de obter acesso ao parecer (ou nota técnica ou qualquer outro 
nome que se dê em concreto ao ato em questão) da consultoria legislativa que 
embasou a decisão do Excelentíssimo senhor presidente do Senado de devolver a 
Medida Provisória 979. Adicionalmente (ou, na existência do primeiro ato, 
alternativamente) gostaria de obter o parecer jurídico que embasou a devolução da 
Medida Provisória 669/2015.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Eu gostaria de saber há previsão para ocorrer o concurso de Técnico Legislativo em 
Processo Legislativo. Também gostaria de saber a possibilidade desse profissional 
trabalhar home office." (sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados, Gostaria de ter acesso aos pareceres da consultoria legislativa proferidos 
para subsidiar o Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n° 66 
de 2020 e o Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n° 5, de 
2015." (sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados, bom dia. Necessito de um levantamento acerca de todas as leis (lei, lei 
ordinária, decreto-lei, lei constitucional, lei delegada, lei sem número) desde a pro-
mulgação da Constituição citada (1988) que versem sobre o tema aborto que passa-
ram pelo Senado Federal (seja que tiveram origem nesta própria Casa legislativa ou en-
tão com origem na Câmara dos Deputados). Após identificação das leis, necessito de 
todas as publicações (desde despachos a relatórios publicados no Diário do Congresso 
Nacional e no Diário do Senado Federal) existentes na tramitação de todos os projetos 
de lei (que deram origem às leis encontradas). Desde já agradeço." (sic) 

RESPONDIDO 

"Poderia me informar se o concurso para o Senado ocorre ainda esse ano? E qual seria 
a banca escolhida? E se possui algum cargo que a exigência seja apenas Ensino 
Superior em qualquer área?" (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, Bom dia, O concurso do Senado Federal que foi autorizado pelo Ato nº 2, 
de 2 de outubro de 2019 para provimento de 40 vagas está de acordo com a lei com-
plementar nº 173, de 27 de maio de 2020? Esta lei proíbe a realização de concursos, 
exceto no caso de vacâncias. Essas 40 vagas autorizadas são decorrentes de vacâncias 
ou cargos novos? Desde já agradeço a atenção. Atenciosamente, XXXX.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Sr. responsável, Com fulcro na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter respos-
tas para os seguintes questionamentos. 
1. Quais bancas enviaram projetos básicos com o objetivo de realizar o certamente?  
2. Há uma previsão para escolha da banca? 
Obrigada. Atenciosamente, XXXX.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Olá, gostaria de solicitar a Lei que autoriza a contratação do empréstimo junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento: BR-T1087. Esse empréstimo aprovado 
pelo Banco em 2007 foi solicitado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social que o solicitou para a aquisição de estudos de previsão de 
demanda de viagens para a linha de trem de alta velocidade entre as cidades do Rio de 
Janeiro e São Paulo. Desde já agradeço.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá, gostaria de solicitar a lei que autoriza a contratação do empréstimo junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento: BR-T1197. O empréstimo foi aprovado em 
2011 e foi destinado para o Plano de Fortalecimento Institucional da ANTT para a 
Gestão de Serviços de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade de Passageiros. Desde 
já agradeço.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá, gostaria de solicitar a Lei que autorizou a contratação do empréstimo junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo Banco do Brasil: BR-L1503. Este RESPONDIDO 



  

 

 

empréstimo ocorreu no âmbito do Programa de investimento na gestão de 
infraestruturas públicas para eficiência municipal e foi solicitado, em 2018, pelo Banco 
do Brasil. Desde já agradeço. O Brasil foi o fiador deste empréstimo." (sic) 
“Olá, gostaria de solicitar a lei que autorizou a contratação do empréstimo junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento: BR-G1006. O principal objetivo do projeto 
(Mobilidade Urbana com Baixas Emissões de Carbono em Grandes Cidades) é o 
desenvolvimento de ferramentas técnicas e de conhecimento para o planejamento e 
implantação de mobilidade urbana sustentável. Desde já agradeço.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá, gostaria de solicitar a lei que autoriza a realização da seguinte cooperação 
técnica não-reembolsável junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento: BR-
T1159. Essa operação foi aprovada pelo Banco em 2010 e foi solicitado pela União para 
que o Ministério do Esporte e o BID realizassem uma cooperação técnica para 
promover o intercâmbio de experiências e melhores práticas sobre planejamento e 
organização de grandes eventos esportivos. A cooperação envolvia a integração entre 
especialistas internacionais e instâncias brasileiras envolvidas na preparação da Copa 
do Mundo da FIFA Brasil 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Desde já 
agradeço. Link de uma notícia da época em que a parceria foi firmada: 
http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/38212-ministro-do-
esporte-recebe-comitiva-do-bid." (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá, gostaria de solicitar a lei que autoriza a contratação do empréstimo junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento: BR-L1288. O projeto foi aprovado em 
2011 e tinha como objetivo apoiar o fortalecimento institucional da ANTT para: (i) 
gerenciamento e implementação do projeto; (ii) gestão socioambiental para concessão 
de projetos ferroviários; (iii) a definição de parâmetros técnicos e financeiros para a 
fase de negociação dos projetos em licitação; (iv) conhecimento de tecnologias 
ferroviárias; (v) as tarefas de supervisão da operação, regulação e controle dos 
sistemas ferroviários; e (vi) apoiar a criação de uma Unidade de Gerenciamento de 
Trem de Alta Velocidade na ANTT. Desde já agradeço.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Olá, gostaria de solicitar a Lei que autoriza a contratação do empréstimo junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento: BR-T1276. O projeto foi aprovado pelo 
banco em 2013 e o objetivo da operação era financiar a elaboração do projeto 
‘Mobilidade urbana de baixo carbono para grandes cidades do Brasil’. Desde já 
agradeço.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, Sou pesquisador do XXXX e trabalho junto ao professor XXXX em seu 
conhecido projeto sobre os Executivo e Legislativo federais. Amparado pela Lei Federal 
nº 12.527/2011, venho por meio desta pedir-lhes o fornecimento de uma planilha com 
os seguintes itens e critérios: da 50º legislatura até à atual: líderes partidários; de 
blocos parlamentares, quais blocos são estes; governo; maioria etc., e seus vice-líderes 
respectivos - os vice-líderes precisam estar discriminados por 1º Vice-líder, 2º, etc.; 
ademais, precisa-se da data de entrada e saída de cada parlamentar de sua posição 
enquanto líder ou Vice-líder. Desde já, agradeço-lhes pela atenção e pelo trabalho 
imprescindível feito à sociedade civil. Atenciosamente, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito, por gentileza, uma lista com o nome completo, remuneração e o CPF 
mascarado de todos os servidores desta instituição, efetivos ou temporários. Reforço 
que o CPF mascarado não é uma informação pessoal, tanto que já é proativamente 
divulgado pelo governo federal para todos os agentes públicos federais por meio do 
portal da transparência. O CPF mascarado é uma parte do CPF que torna aquele 
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servidor único, com os seis dígitos do meio do CPF e o restante fica oculto. Por 
exemplo: para o meu CPF, XXXX, a identificação seria *** XXX.XXX ***. Reforço que 
nenhuma informação pedida é sigilosa e não as encontrei em nenhum portal de 
Transparência. Reforço ainda que é esperado que esta instituição possua os dados, já 
que tem o cadastro de todos os seus servidores, e que a anonimização para um CPF 
mascarado é um processo extremamente simples, que pode ser feito em minutos até 
mesmo no Excel, de forma que não é possível alegar trabalho adicional ou pedido 
desproporcional ou desarrazoado, nos termos da LAI. Obrigado!” (sic) 
“Prezados, Solicito a gentileza de que fosse disponibilizado o arquivo contendo a prova 
do concurso de 2012, para o cargo de Analista Legislativo - Área: Administração, visto 
que já realizei várias buscas no site do Senado Federal, na área de concursos, e não 
consta o referido arquivo, assim como também não consta disponível pela buscas 
feitas nos sites de buscas abertas na internet.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa tarde. Gostaria de obter uma informação em relação ao próximo concurso do 
Senado. Para o cargo de Analista Legislativo, especialidade Arquivologia, é exigido 
diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em 
Arquivologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. As 
perguntas são: 
1. É aceito curso de tecnólogo em arquivologia? 
2. É aceito, em substituição ao curso superior, uma pós graduação em arquivologia? 
Desde já agradeço a atenção." (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia, sou estudante de Medicina e ao ler sobre a carreira no Senado, gostaria de 
complementar as informações, pois ainda tenho dúvidas. De acordo com o último 
edital para o cargo de Analista Legislativo, o candidato aprovado seria regido pela lei 
8112/90, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Porém, estavam também 
disponíveis vagas para área de Medicina, a qual gostaria de confirmar se, mesmo com 
aprovação em concurso público no Senado, regido pela lei 8112/90, com jornada para 
o cargo de 40 horas, o médico cumprirá estas 40 horas efetivamente ou, em caráter 
específico à profissão Médica, será regido pela Lei 8112/90, com respaldo do parágrafo 
2° da referida lei, tendo como base a lei 12702/12 (lei especial)? Trocando em miúdos, 
mesmo o edital especificando 40 horas semanais para o cargo de Analista, terá o 
medico jornada específica de 20 horas semanais? Afinal, o médico cumpre no Senado 
40 ou 20 horas semanais, devido a Lei especial para carreira?" (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia! Como posso ver o histórico de alterações feitas ao Regimento Interno do 
Senado? Só estou conseguindo encontrar a versão consolidada do documento 
(https://www25.senado.leg.br/web/atividade/regimento-interno)." (sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados, solicitamos acesso aos pedidos de impeachment de ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) apresentados no Senado até a presente data, retroativos pelo 
menos a 2010 ou na maior série histórica possível, com as seguintes especificações: 
a) Nome do proponente da ação; 
b) Partido do proponente; 
c) Data da proposição; 
d) Nome do ministro do STF alvo da proposição; 
e) Data da última movimentação do processo; 
f) Descrição da última movimentação do processo. 
Pedimos ainda que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em .xls 

RESPONDIDO 



  

 

 

*.csv,.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da 
Lei Federal 12.965/14."(sic) 
"Gostaria de solicitar a resolução do Senado Federal que autoriza a contratação do 
empréstimo solicitado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo Brasil. Em 
seguida apresento as informações encontradas no site do BID. 
Identificação do Projeto: BR-L1503 
Título do Projeto: Programa de investimento na gestão de infraestruturas públicas 
para eficiência municipal 
Data da Aprovação: 28/11/2018 
Objetivo do Projeto: Os objetivos específicos são: (i) melhoria da eficiência energética 
de iluminação pública e edifícios públicos; (ii) redução de perdas físicas e comerciais de 
água; e (iii) melhoria da mobilidade urbana no sistema de transporte municipal. Obs. O 
Rio de Janeiro não é citado como parte deste projeto.  
Custo total do projeto: US$600.000.000,00 
Devedor: Banco do Brasil S.A (sendo o Brasil o fiador deste empréstimo) 
Fonte da informação: https://www.iadb.org/pt/project/BR-L1503." (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de solicitar a resolução do Senado Federal que autoriza a contratação do 
empréstimo solicitado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo Brasil. Em 
seguida apresento as informações encontradas no site do BID. 
Identificação do Projeto: BR-L1288 
Título do Projeto: Apoio ao Fortalecimento Institucional da Agencia Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) para a gestão do Transporte Ferroviário 
Data da Aprovação: 14/12/2011 
Objetivo do Projeto: O objetivo do projeto é apoiar o fortalecimento institucional da 
ANTT para: (i) gerenciamento e implementação do projeto; (ii) gestão socioambiental 
para concessão de projetos ferroviários; (iii) a definição de parâmetros técnicos e 
financeiros para a fase de negociação dos projetos em licitação; (iv) conhecimento de 
tecnologias ferroviárias; (v) as tarefas de supervisão da operação, regulação e controle 
dos sistemas ferroviários; e (vi) apoiar a criação de uma Unidade de Gerenciamento de 
Trem de Alta Velocidade na ANTT. 
Custo total do projeto: US$ 83.500.000,00 
Devedor: Brasil 
Fonte da informação: https://www.iadb.org/pt/project/BR-L1288." (sic) 

RESPONDIDO 

“Introdução 
Segundo o Art. 231, caput, e § 1º, V, “A”, do RASF (Regulamento Administrativo do 
Senado Federal), a Auditoria do Senado, órgão independente de controle interno, tem 
competência para fiscalizar o processo de gestão de pessoas, o que inclui os processos 
administrativos em geral, inclusive o processo disciplinar. 
Pedido com base na lei de acesso – LEI 12.527/2011 
1) Qual é o nome do atual auditor do Senado? 
2) Como se dá o processo de escolha do auditor? Quem o nomeou, e em que data? 
3) Ele tem um mandato específico? De quantos anos? 
4) Considerando que a Auditoria do Senado tem natureza de órgão independente de 
controle interno, uma vez que seja nomeado, o auditor não mais poderá ser removido 
do cargo até o final do mandato? 
5) A Auditoria do Senado desempenha as suas funções por amostragem, de forma 
aleatória, ou analisa sistematicamente, no que tange à gestão de pessoas, todos os 
processos administrativos e/ou disciplinares?; 

RESPONDIDO 



  

 

 

6) Pode o cidadão provocar ou solicitar a fiscalização da Auditoria do Senado sobre um 
processo específico?; 
7) Que medidas pode tomar a Auditoria do Senado, se constatar que no processo 
disciplinar houve leniência ou cumplicidade dos servidores estáveis da Comissão 
Especial, criada na forma do Art. 149 da Lei 8.112/90 para julgar a denúncia, no 
sentido de amenizar ou inocentar o denunciado, mesmo contra as provas dos autos e a 
legislação vigente? 
8) Que medidas pode tomar a referida Auditoria, se constatar, quanto ao processo 
disciplinar, que o Diretor-Geral do Senado não encaminhou a denúncia ao Primeiro-
Secretário, conforme Art. 138 do RASF, ou que a mandou arquivar indevidamente? 
Deve denunciá-lo por prevaricação, por violar o Art. 143 da Lei 8.112/90? 
9) Que medidas deve tomar a Auditoria do Senado, se constatar que o Senador 
Primeiro-Secretário não determinou a apuração imediata da denúncia, ou ainda, que 
não designou a Comissão Especial de 3 servidores estáveis? Cabe denúncia ao 
Conselho de Ética?”(sic) 
“Boa tarde, Eu gostaria de saber se vocês têm informações sobre quantas Casas 
Legislativas usam, atualmente, o Portal Modelo do Interlegis. Se sim, vocês sabem 
quantas dessas Casas o adotaram como seu primeiro portal e quantas o adotaram em 
substituição a portais antigos? Vocês também saberiam me informar quantas Casas 
Legislativas ainda não possuem um portal eletrônico no Brasil? Atenciosamente, 
XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de solicitar a resolução do Senado Federal que autoriza a contratação do 
empréstimo solicitado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo Brasil. Em 
seguida apresento as informações encontradas no site do BID. 
Identificação do Projeto: BR-T1087 
Título do Projeto: Estudos de preparação para a linha de trem de alta velocidade Rio 
de Janeiro - São Paulo 
Data da Aprovação: 28/11/2007 
Objetivo do Projeto: O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
solicitou financiamento ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a 
aquisição de estudos de previsão de demanda de viagens para a linha de trem de alta 
velocidade entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. 
Custo total do projeto: US$ 1.680.000,00 
Devedor: Brasil 
Fonte da informação: https://www.iadb.org/pt/project/BR-T1087.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de solicitar a resolução do Senado Federal que autoriza a contratação do 
empréstimo solicitado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo Brasil. Em 
seguida apresento as informações encontradas no site do BID. 
Identificação do Projeto:BR-T1197 
Título do Projeto: Apoio ao Fortalecimento Institucional da Agencia Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) para a gestão do Transporte Ferroviário 
Data da Aprovação:19/07/2011 
Objetivo do Projeto: O objetivo é consolidar e fortalecer a capacidade técnica e 
institucional da ANTT como órgão responsável pela elaboração de políticas públicas 
para operação de serviços ferroviários de alta velocidade para passageiros, através da 
elaboração de um Plano de Fortalecimento Institucional para a Gestão de Serviços de 
Transporte Ferroviário de Alta Velocidade de Passageiros. 
Custo total do projeto: US$ 305.000,00 

RESPONDIDO 



  

 

 

Devedor: Brasil 
Fonte da informação:https://www.iadb.org/pt/project/BR-T1197” (sic) 
“Gostaria de solicitar a resolução do Senado Federal que autoriza a contratação do 
empréstimo solicitado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo Brasil. Em 
seguida apresento as informações encontradas no site do BID. 
Identificação do Projeto: BR-G1006 
Título do Projeto: Mobilidade Urbana com baixas emissões de carbono em grandes 
cidades 
Data da Aprovação: 30/10/2014 
Objetivo do Projeto: O Projeto é consistente com os objetivos da 'Estratégia Integrada 
do BID para Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas e Energia Sustentável e 
Renovável'.  
O principal objetivo é o desenvolvimento de ferramentas técnicas e de conhecimento 
para o planejamento e implantação de mobilidade urbana sustentável. 
Custo total do projeto: US$ 153.130.637,00 
Devedor: Brasil 
Fonte da informação: https://www.iadb.org/pt/project/BR-G1006.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de solicitar a resolução do Senado Federal que autoriza a contratação do 
empréstimo solicitado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo Brasil. Em 
seguida apresento as informações encontradas no site do BID. 
Identificação do Projeto: BR- T1170 
Título do Projeto: Programa de Apoio à ANTT na gestão do projeto do trem de alta 
velocidade Rio de Janeiro – São Paulo – Campinas 
Data da Aprovação: 27/09/2010 
Objetivo do Projeto: A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tem 
solicitado financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a 
execução de Programa de Apoio à ANTT na Gestão do Projeto do Trem de Alta 
Velocidade Rio de Janeiro – São Paulo – Campinas. 
Devedor: Brasil 
Fonte da informação: https://www.iadb.org/pt/project/BR-T1170.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de solicitar a resolução do Senado Federal que autoriza a contratação do 
empréstimo solicitado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo Brasil. Em 
seguida apresento as informações encontradas no site do BID. 
Identificação do Projeto: BR-T1276 
Título do Projeto: Mobilidade Urbana com baixas emissões de carbono em grandes 
cidades 
Data da Aprovação:19/8/2013 
Objetivo do Projeto: O objetivo da operação é financiar a elaboração do projeto 
‘Mobilidade urbana de baixo carbono para grandes cidades do Brasil’. Os objetivos 
específicos são realizar consultas com as cidades participantes, reunir informações 
para elaborar uma visão geral do sistema de transporte em cada cidade envolvida, 
definir os mecanismos de execução do projeto, realizar uma avaliação de viabilidade e 
elaborar uma proposta de projeto. 
Custo total do projeto: US$ 6.710.000,00 
Devedor: Brasil 
Fonte da informação: https://www.iadb.org/pt/project/BR-T1276.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Considerando o disposto nos artigos 10 e 11 da Lei 12.527/11, solicito encaminhar ao 
meu e-mail, a relação com data e número de protocolo de todos os pedidos de RESPONDIDO 



  

 

 

impeachment contra Ministros do Supremo Tribunal Federal, pendentes de 
apreciação.” (sic) 
“Gostaria de solicitar a resolução do Senado Federal que autoriza a contratação do 
empréstimo solicitado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo Brasil. Em 
seguida apresento as informações encontradas no site do BID. 
Identificação do Projeto: BR-T1159 
Título do Projeto: Grandes eventos esportivos e planejamento de desenvolvimento 
urbano: intercâmbio de melhores práticas 
Data da Aprovação: 29/10/2010 
Objetivo do Projeto: O Ministério do Esporte e o BID firmaram essa cooperação técnica 
para promover o intercâmbio de experiências e melhores práticas sobre planejamento 
e organização de grandes eventos esportivos. A cooperação envolve a integração entre 
especialistas internacionais e instâncias brasileiras envolvidas na preparação da Copa 
do Mundo da FIFA Brasil 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, além da 
assistência técnica às cidades que receberão esses eventos, buscando consolidar uma 
agenda de desenvolvimento urbano sustentável. 
Custo total do projeto: US$750.000,00 
Devedor: Brasil 
Fonte da informação: https://www.iadb.org/pt/project/BR-T1159 
Tipo do empréstimo: Doação (empréstimo não-reembolsável).” (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa tarde, gostaria de saber os gastos gerais com assessores do Senado Federal." (sic) RESPONDIDO 

"Prezados, solicito informações referentes ao nome completo e CPF (ou parte dele, 
exemplo: ***.xxx.xxx-**) de todos servidores públicos ativos, aposentados e 
pensionistas que ingressaram no Senado entre 1976 a 1988." (sic) 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 
ACESSO 

“Introdução: 
O advento da pandemia da Covid-19 levou à imposição de normas de isolamento 
social, referidas na Lei nº 13.979/2020, de 06/02/2020, bem como em normas 
posteriores dos Três Poderes, inclusive do Senado Federal. 
Pedido com base na Lei de Acesso à Informação - Lei 12.527/2011. 
1) De que forma o advento da Pandemia do COVID-19 alterou o expediente dos 
servidores do Senado Federal? 2) Há algum Ato ou Resolução da Presidência ou 
Diretoria-Geral regulando o tema? 3) A Secretaria-Geral da Mesa continua 
funcionando para expediente interno? 4) As atividades da ADVOSF (Advocacia Geral do 
Senado) continuam sendo desempenhadas, ficando mantidos os prazos do Provimento 
01/2017 ? 5) Os prazos dos processos administrativos que correm no Senado Federal 
estão suspensos? 6) O prazo de resposta previsto na Lei de Acesso à Informação (Lei 
12.527/2011) foi alterado ou suspenso?” (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá, gostaria de requerer informações sobre todos os projetos protocolados para o 
combate à pandemia da coronavírus, feitos no Senado Federal para a realização de 
uma pesquisa acadêmica referente ao legislativo brasileiro e agenda parlamentar. 
Quais, quantos, em que área, quais os parlamentares responsáveis, foi aprovado ou 
não, ou se ainda está em processo." (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa tarde? É verdade que irá sair concurso em 2020 para o Senado? Que terá vaga 
para assistente social? Desde já agradeço." (sic) RESPONDIDO 

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


