




  

 

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
TEXTO 

STATUS 

“Prezados, trabalho na XXXX, como XXXX da XXXX, e venho através desta mensagem 
solicitar a relação de senadores, com gabinete, anexo e telefone dos mesmos, para 
que possamos facilitar o nosso trabalho de contato com aqueles, a fim de agendar 
futuras reuniões. Desde já grata.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria da íntegra dos comprovantes de gastos pelos quais os senadores XXXX, XXXX 
e XXXX pediram ressarcimento entre janeiro e junho de 2019." (sic) 

RESPONDIDO 

“Venho por meio deste formulário solicitar: 
1. O acesso ao número de ocorrências recebidas pela Polícia Legislativa (DEPOL) desde 
1988, que ocorreram dentro do Congresso Nacional;  
2. Os tipos de ocorrência registradas (por exemplo: furto, assédio, etc.) e a quantidade 
de cada tipo de ocorrência ao longo dos anos; 
3. A origem das ocorrências (por exemplo: quantidade de crimes/infrações cometidos 
por parlamentares, servidores ou terceiros), sem citar nomes; 
4. Ter acesso ao número das denúncias de violência contra a mulher, como assédio, 
preservando a identidade dos envolvidos.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito receber, por e-mail, no formato TXT, a lista dos senadores da atual legislatura. 
Sou deficiente visual e esse formato de arquivo me possibilita ter acesso aos 
conteúdos da internet.” 

RESPONDIDO 

“Ao Senado - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
Eu, XXXX, portador do RG nº MG XXXX endereço eletrônico XXXX@gmail.com, 
residente e domiciliado em XXXX e com endereço à XXXX, 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: 
1) Nomes de todos aqueles que ocuparam o cargo de Presidência e Vice Presidência 
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária entre 2010 e 2018, incluindo suas 
respectivas filiações partidárias. 
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. XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite. Gostaria de receber uma lista com o número, data e descrição do 
evento/comissão, relativo a todas as reuniões nas quais a então ministra XXXX 
participou no Senado Federal, no período de 2004 a 2011. Exemplo: 
Evento num. 9999; 19/08/2009; Comissão Conjunta CCT e CCJ; Reforma Política. 
Obrigado, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de receber esclarecimento sobre a criação da CTRCC - Comissão Temporária 
para Reforma do Código Comercial (Art. 374-RISF) - 2019, cujos membros foram 
designados em 03 de setembro de 2019, se possível também o ato de criação da 
referida comissão, e sobre os efeitos dessa criação sobre o texto aprovado em 
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dezembro de 2018, na comissão temporária anterior sobre o mesmo projeto de 
Código Comercial.” (sic) 

"Bom dia. Gostaria de informações a respeito do concurso público, existe previsão 
para abertura de um novo edital para cargo de analista em administração?" (sic) 

RESPONDIDO 

“Trabalho com a realização de pesquisas de preço de comparação no CNPq, e preciso 
saber o rateio de despesas de associações do Senado Federal, ou seja, o valor que as 
associações, por exemplo a Caixa Econômica Federal, paga ao Senado pelo uso do 
espaço na Casa e pela água, energia elétrica e serviço de limpeza. Saliento que procurei 
por essas informações no portal Transparência, mas não as encontrei.” 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa tarde! Precisamos ter acesso aos detalhes dos gastos da Presidência 
do Senado, no primeiro semestre deste ano, com cartão corporativo. Ou seja, 
precisamos saber quantos cartões são usados, qual valor foi gasto por cada cartão, e 
qual servidor ou político é o responsável por cada um desses cartões. Também 
precisamos dos extratos detalhados de cada um desses cartões, inclusive aquele 
utilizado para bancar os serviços e despesas dos produtos fornecidos à residência 
oficial do presidente do Senado, XXXX. Repito que precisamos das informações 
detalhadas, de todo o primeiro semestre do ano de 2019, visto que esses são gastos 
feitos com dinheiro público do contribuinte. Grato!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa noite! O Senado Federal tem informado que começou a divulgar as 
notas fiscais de verba indenizatória no portal do Senado, no mês de julho de 2019. 
Preciso, com base na LAI, ter acesso à portaria, decreto, parecer ou ato que 
regulamenta a divulgação dessas notas. Ou seja, preciso saber qual documento (e ter 
acesso a ele) estabelece os critérios de divulgação dessas notas. As notas retroativas 
a julho de 2019 não serão divulgadas no site? Os senadores poderão continuar 
negando acesso às notas fiscais emitidas antes do mês de julho de 2019? Também 
preciso saber: houve algum custo na instalação do sistema, similar ao da Câmara, que 
divulga as notas no site? Se sim, qual foi o valor? Grato!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, bom dia! Preciso ter acesso à lista de serviços solicitados e realizados pela 
gráfica do Senado, pelo deputado XXXX (XXXX), no ano de 2019. Preciso de detalhes 
do que foi impresso. Obrigado!” (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa tarde. Estou fazendo uma matéria para o jornal XXXX sobre gastos de senadores. 
Por isso, gostaria de solicitar os seguintes documentos: XXXX e XXXX, do senador XXXX; 
XXXX, do senador XXXX; e XXXX, do senador XXXX. São notas fiscais de gastos com 
alimentação neste ano." (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite. 1 - Queria saber quanto o Senado gastou no total, no ano de 2018, com: 
verba de gabinete dos senadores; cota para o exercício da atividade parlamentar; e 
‘assistência à saúde’ para os senadores? 2 - Os gastos citados anteriormente, as 
despesas correspondem a quantos por cento referente ao total do orçamento do 
Senado para o ano de 2018? 3 - Onde está disponível a informação de quanto cada 
senador gasta com pagamento de funcionários para seu gabinete? Obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados, boa tarde. Venho por meio desta solicitação, amparado na LAI, solicitar as 
notas fiscais dos gastos do servidor XXXX com (cartão corporativo) concessão de 
suprimentos de fundos no ano de 2019. Quero saber as justificativas apresentadas 
pelo servidor para os gastos (é um documento específico). A execução de suprimentos 
deste servidor totalizou quase R$ XXXX este ano. Sendo mais claro, preciso da cópia 
de todas as notas fiscais de gastos feitos em nome do respectivo servidor no ano de 
2019. Além da planilha com as justificativas dos gastos. Muito obrigado!" (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

“Solicito, caso haja prorrogação do prazo de resposta de 20 dias por mais 10 dias, da 
minha demanda XXXX feita através do site do Senado, no dia 23/08, que diz sobre um 
pedido de levantamento do último concurso público para provimentos de vagas no 
Senado Federal, que eu seja notificado por qual motivo precisará dessa prorrogação.” 

RESPONDIDO 

“Belo Horizonte, 03 de setembro de 2019 
Ao Senado - Comissão de Direito das Mulheres 
Eu, XXXX, portador do RG nº MG XXXX, endereço eletrônico XXXX@gmail.com, 
residente e domiciliado em XXXX, endereço XXXX, 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: 
1) Nomes de todos aqueles que ocuparam o cargo de Presidência e Vice Presidência 
da Comissão de Direito das Mulheres entre 2010 e 2018, incluindo suas respectivas 
filiações partidárias. 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. XXXX.” 

RESPONDIDO 

“Solicito uma lista, no formato Excel, dos senadores da legislatura vigente para que 
possamos mandar um ofício da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, para 
sugestões de emendas parlamentares.” 

RESPONDIDO 

“Boa tarde. Gostaria se saber como obter uma cópia do pronunciamento do senador 
XXXX do dia 03/09/2019. Não encontrei na página, sendo o último do dia 20/08/2019. 
Tem um prazo para ser liberado no site ou poderia receber o mesmo por e-mail. Desde 
já agradeço por sua atenção. Att, XXXX, ex-presidente da Câmara de XXXX.” 

RESPONDIDO 

“Caros, Por motivo de pesquisa de mercado para aquisição de serviços similares pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, solicito a confirmação do valor atual do 
contrato 2018/XXXX do Senado Federal. Seu primeiro aditivo prorroga a vigência por 
mais 12 meses a partir de 23/07/2018, garantindo o reajuste conforme índice 
contratual, mas não informa o percentual exato a ser utilizado devido ao mesmo não 
ter sido apurado até aquele momento. Obrigado, XXXX” 

RESPONDIDO 

“Como XXXX da Associação Brasileira de Ciclistas, solicitamos os projetos leis relativos 
ao uso da bicicleta.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber o quantitativo de servidores efetivos do Senado com mestrado e 
doutorado. Favor discriminar os dados por titulação, sexo e área de conhecimento.” 

RESPONDIDO 

"Gostaria de uma base de dados com todos os valores que compõem a remuneração 
de todos os servidores do Senado. Esta base de dados é de fácil acesso na esfera 
executiva (http://www.portaltransparencia.gov.br/download-de-dados) na categoria 
"Servidores" > "Servidores civis e militares do Executivo Federal". 
Seguem abaixo as colunas necessárias: 
ANO 
MÊS 
Id_SERVIDOR_PORTAL 
Cargo 
CPF 
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NOME 
CLASSE_CARGO 
REFERÊNCIA_CARGO 
PADRÃO_CARGO 
NÍVEL_CARGO 
SIGLA_FUNÇÃO 
NÍVEL_FUNÇÃO 
FUNÇÃO 
CÓDIGO_ATIVIDADE 
ATIVIDADE 
OPÇÃO_PARCIAL 
COD_UORG LOTAÇÃO 
UORG_ LOTAÇÃO 
COD_ORG_ LOTAÇÃO 
ORG_ LOTAÇÃO 
COD_ORGSUP_ LOTAÇÃO 
ORGSUP_ LOTAÇÃO 
COD_UORG_EXERCÍCIO 
UORG_ EXERCÍCIO 
COD_ORG_ EXERCÍCIO 
ORG_ EXERCÍCIO 
COD_ORGSUP_ EXERCÍCIO 
ORGSUP_ EXERCÍCIO 
TIPO_VÍNCULO 
SITUACAO_ VÍNCULO 
DATA_INICIO_AFASTAMENTO 
DATA_TERMINO_AFASTAMENTO 
REGIME_JURÍDICO 
JORNADA_DE_TRABALHO 
DATA_INGRESSO_ CARGOFUNÇÃO 
DATA_NOMEAÇÃO_CARGOFUNÇÃO 
DATA_INGRESSO_ÓRGÃO 
DATA_DIPLOMA_INGRESSO_SERVIÇOPÍBLICO 
UF_EXERCÍCIO 
REMUNERAÇÃO BÁSICA BRUTA (R$) 
ABATE-TETO (R$) 
GRATIFICAÇÃO NATALINA (R$) 
ABATE-TETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (R$) 
FÉRIAS (R$) 
OUTRAS REMUNERAÇÕES EVENTUAIS (R$) 
IRRF (R$) 
PSS/RPGS (R$) 
REMUNERAÇÃO APÓS DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS (R$) 
VERBAS INDENIZATÓRIAS PROGRAMA DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – MP XXX/2017 
(R$) 
TOTAL DE VERBAS INDENIZATÓRIAS (R$)(*)” 

"Gostaria de saber quanto custa, por mês, um senador da República." (sic) RESPONDIDO 



  

 

 

“Boa Tarde, Seria possível ter acesso à composição do Congresso Nacional dos anos 
1989 - 2018? Mais precisamente, por motivos acadêmicos, gostaria de saber a % do 
Congresso que foi oposição nos governos: XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX e XXXX. Quais 
partidos foram a oposição durante esses governos não é necessário. Agradeço o 
retorno. Cordialmente, XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia, gostaria de saber quantas frentes parlamentares foram criadas na 
legislatura de 2019 e quantas estão hoje em funcionamento no Senado Federal? 
Gostaria de toda a relação, com o nome da frente, de seus participantes, partidos e 
também se algum resultado foi apresentado por algum desses grupos de discussão. 
Obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Solicito a disponibilização da justificativa do PLC n° 38/17, que posteriormente gerou 
a norma 13.467/17, tendo em vista necessidade de estudos para trabalho acadêmico." 
(sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, Solicitamos saber quais foram as despesas/gastos totais com a Comissão 
de Especialistas de Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica 2015 - CERCBA. 
Atenciosamente, XXXX - Advogado - OAB/PR XXXX - XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de solicitar nomes e cargos de servidores que acompanharam o presidente 
XXXX em viagem a São Paulo para participação no Programa XXXX. Gostaria de solicitar 
também detalhamento de pagamento de diária a cada servidor e gasto com 
hospedagem. Favor anexar as notas fiscais. Favor informar também o período da 
viagem.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Senhores (as), boa tarde! Por favor, desejo saber quantos cargos existem para área: 
instalações, equipamentos, ocupação e ambientação de espaço físico especialidade: 
eletrônica e telecomunicações. E quantos cargos vagos existem. Obrigado!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia. Solicitamos informações relativas ao Contrato XXXX/2016, com a XXXX, mais 
propriamente sobre as justificativas que levaram a contratar a empresa por 
inexigibilidade, além da fundamentação legal. Nosso pedido prende-se ao fato de que 
estamos com dificuldades para contratar empresas que nos deem suporte no sistema 
ERGON. O nº do processo a que me refiro é o XXXX. Muito grato e no aguardo.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Lei 12.527. As viagens aéreas geram créditos em milhas ao viajante. Considerando 
que são fornecidas, com recursos públicos, passagens aéreas aos senhores senadores, 
esses créditos são utilizados no abatimento das despesas?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito o envio de cópia do pronunciamento do senador XXXX realizado na sessão do 
dia 18/09. 

RESPONDIDO 

“Excelentíssimo presidente do Senado e da Mesa Diretora respectiva, venho, por meio 
do presente expediente, amparado na Lei de Acesso à Informação, na Constituição 
Federal, e na Lei 9507/97, solicitar informação no sentido de saber: 
1) a ordem de PECs (Propostas de Emendas à Constituição ) que estão conclusas ao 
plenário, aguardando somente inclusão na Ordem do Dia para votação; 
2) que as PECs referidas no item 1 sejam relacionadas por ordem de antiguidade, a 
contar da conclusão ao plenário (fase aguardando apenas ser pautada), ou seja, das 
mais antigas que aguardam a inclusão na Ordem do Dia de votação do plenário para 
as mais recentes; 
3) a PEC 17/2012, que foi aprovada na Câmara, e está no Senado há alguns anos 
aguardando ser pautada para votação no plenário, quanto tempo mais irá demorar 
para ser pautada? O que falta para ela ser pautada no plenário? Há alguma perspectiva 
de que seja pautada ainda este ano? Qual é a previsão de pauta? A referida PEC trata 
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sobre obrigatoriedade de concurso público para procurador municipal em todo o 
Brasil; 
4) a PEC mencionada no item 3 está em que colocação na ordem de antiguidade tendo 
por parâmetro a data de conclusão só aguardando ser pautada no plenário? Existem 
PECs mais recentes que tenham sido pautadas para votação antes? Qual é o motivo 
técnico e jurídico para tanto? 
Termos em que pede deferimento, XXXX” (sic) 

"Gostaria de saber quantos senadores suplentes exercem a função atualmente?" RESPONDIDO 

“Gente, boa tarde! Por meio desta mensagem, e com base nos preceitos da LAI, venho 
solicitar a lista completa de pessoas que acessaram a residência oficial do Senado 
Federal, ente 01 de fevereiro a 15 de setembro de 2019. Pode ser uma cópia 
digitalizada dos registros de entrada e saída. Ou seja, precisamos ter acesso aos nomes 
das pessoas que estiveram na residência oficial como visitantes ou convidados neste 
período. Caso não exista esse tipo de registro, preciso saber qual é a forma de controle 
de acesso à residência oficial.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 

"Boa tarde, solicito uma cópia da prova que foi aplicada por ocasião do curso de 
formação (do último concurso - 2011/2012). No site da FGV há somente o gabarito." 

RESPONDIDO 

Boa tarde, por gentileza, eu preciso da exposição de motivos da Lei n. 13.476/2017, 
encontrei apenas a exposição de motivos da MP que gerou a Lei, mas não da própria 
Lei. É possível consegui-la?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Com intuito de aperfeiçoar meu trabalho de conclusão de curso a respeito de 
emendas parlamentares, pela XXXX, solicito o número e valor de todas as emendas 
parlamentares destinadas a todos os municípios do estado de Pernambuco, nos 
exercícios de 2003 até 2017. Certa da informação, agradeço desde já!” (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de saber quantos pedidos de CPI ou CPMI estão protocolados no Senado. 
Gostaria de toda a relação dos nomes, datas que foram pedidos e, se for o caso, dos 
nomes de parlamentares que apoiaram, assinando os requerimentos, a abertura 
dessas comissões." (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, a relação dos senadores (e/ou 
assessores) que viajarão para Roma para acompanhar a cerimônia de canonização da 
irmã Dulce, em outubro, e os custos das viagens. Agradeço desde já.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Com intuito de aperfeiçoar meu trabalho de conclusão de curso a respeito de 
emendas parlamentares, pela XXXX, solicito o número e valor de todas as emendas 
parlamentares, individuais e coletivas, destinadas a todos os municípios do estado de 
Pernambuco, nos exercícios de 2003 até 2017. Certa da informação, agradeço desde 
já!” (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia, solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, os dados (gastos com 
materiais e passagens de artistas, prazo de duração da exposição e público atingido) 
das exposições que o Senado promove desde o início deste ano e também as 
exposições do ano passado, com as mesmas relações pedidas acima. Agradeço desde 
já." (sic) 

RESPONDIDO 

"Necessito da exposição de motivos do Código Eleitoral de 1965." (sic) RESPONDIDO 

“Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), venho requerer 
ao Senado Federal, conforme as regras estabelecidas pelo Ato da Comissão Diretora 
10/2005: 
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Todos os documentos de solicitação enviados por senadores em 2019 para o não 
recolhimento de veículos oficiais durante finais de semana feriados ou ausência do DF 
Todos os documentos com autorizações para não recolhimento de veículos oficiais 
assinados pela Diretoria-geral em 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) 

“Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), venho requerer 
à CEAPS do Senado Federal o detalhamento de todos os documentos referentes à cota 
parlamentar em que houve glosa até julho de 2019. 
Peço que os dados sejam enviados em formato aberto (.csv ou .xls), semelhante à 
planilha disponível no Portal da Transparência, com as seguintes informações: nome 
do senador que apresentou o documento, número do documento glosado, valor 
relacionado ao documento, tipo de reembolso e situação atual da glosa (se foi ou não 
recuperada). 
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) 

RESPONDIDO 

“Venho por meio deste solicitar dados acerca da participação e da frequência de uso 
por parte dos usuários do portal e-Cidadania do Senado Federal. 
Os dados solicitados serão utilizados para um trabalho monográfico e tem a intenção 
de analisar a participação dos usuários do portal, aliado a uma discussão teórica sobre 
Democracia Digital. 
Os dados solicitados são: 
- O número de novos cadastros realizado no portal mensalmente nos últimos 12 meses 
ou mais; 
- A taxa de retorno dos usuários ao portal; 
- A taxa de apoios médio por usuário (no caso da ‘ideia legislativa’); 
- A taxa média de propostas enviadas por usuários (no caso da ‘ideia legislativa’); 
- Outros dados acerca da assiduidade e frequência de uso dos usuários na plataforma.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito a comprovação das despesas com Correios dos dez senadores que mais 
gastaram com este item, de acordo com as informações da transparência no site do 
Senado. São eles: XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX e XXXX. 
Solicito esses dados, pois, como cidadão, tenho o direito de fiscalizar a roubalheira que 
ocorre no Congresso Nacional.” 

RESPONDIDO 

“Olá! Gostaria de saber quantas denúncias contra ministros do STF por crimes de 
responsabilidade foram apresentadas ao Senado, desde a promulgação da 
Constituição de 1988. Se possível, especificar o número de denúncias por ano.” 

RESPONDIDO 

“Com base na Lei 12.527 de 2011, venho solicitar cópias dos holerites dos presidentes 
do Senado e da Câmara dos Deputados, mais os benefícios, se possível. Obrigado.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

“Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à 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: 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 



  

 

 

Registros de acesso ao Senado, em 2019 até o momento em que esta demanda for 
atendida, com detalhes (entrada e saída, gabinete de destino) das seguintes pessoas: 
XXXX 
XXXX 
XXXX  
XXXX  
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX  
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX.  
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) 

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: 
Registros de credenciamento de imprensa no Senado, em 2019 até o momento em 
que esta demanda for atendida, com detalhes (nome, veículo, atividade) das seguintes 
pessoas: 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX  
XXXX  
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 

RESPONDIDO 



  

 

 

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) 

“Prezados, boa tarde! Preciso ter acesso aos relatórios finais dos três últimos 
inventários do Senado Federal sobre bens móveis desaparecidos. Ou seja, precisamos 
saber quais objetos e bens desapareceram das dependências do Senado, nos últimos 
três anos. Neste mesmo período, de três anos, preciso ter acesso a detalhes das 
sindicâncias abertas na Casa para apurar desaparecimentos de bens. Ou seja: quantas 
sindicâncias ou procedimentos foram abertos, a cada ano, para apurar o 
desaparecimento de quais objetos? Grato!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito receber, por e-mail, o resultado da votação nominal que ocorreu no dia 
24/09, no Congresso Nacional, dos Vetos nºs 18 a 25 e 27 a 33 de 2019.” 

RESPONDIDO 

“Excelentíssimos senhores. 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: 
Atualmente existe o Plano de Seguridade Social dos Congressistas – PSSC, que abrange 
parlamentares da Câmara e Senado. Gostaria, como cidadão e jornalista, que me fosse 
informado: 1. É possível utilizar o tempo de contribuição ao PSSC e o tempo de 
contribuição a um plano de previdência privado para uma mesma aposentadora? 2. É 
possível fazer averbação onerosa do tempo de mandato como governador de um 
estado e este contar para aposentadoria pelo PSSC? Peço que as informações sejam 
fornecidas em formato digital, quando disponíveis, conforme estabelece o artigo 11, 
parágrafo 5º da lei 12.527/2011. Na eventualidade das 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. Desde logo agradeço 
pela atenção e peço deferimento.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de saber quantos vetos presidenciais foram derrubados pelo Congresso 
Nacional nos seguintes anos: 2019, 2015, 2011, 2007, 2003, 1999, 1995, 1991 e 1985." 
(sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde, eu gostaria dos arquivos sobre a legislação e resoluções que foram feitas 
ao longos dos anos no Senado Federal, a respeito das vestimentas dos funcionários e 
dos visitantes. Desde já, agradeço.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa tarde, Estou realizando um estudo acadêmico, em que o objeto de análise é o 
benefício assistencial de saúde concedido aos deputados e senadores federais. Já 
obtive êxito em enviar indagações à Câmara dos Deputados, agora sirvo-me desta para 
apresentá-los minha solicitação de informações e dados. Segue anexo os quesitos que 
se fazem necessários para meu trabalho, devidamente fundamentado e esclarecido." 
(sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito relações da remuneração de servidores ativos referentes aos meses de junho, 
julho e agosto de 2019. Solicito que as relações contenham as seguintes informações: 
Nome do(a) servidor(a); Lotação; Cargo; Rendimentos (detalhados por tipo: 
remuneração, vantagens, subsídios etc.); Descontos (detalhados por tipo: previdência, 
imposto de renda, abate-teto etc.); Rendimento Líquido. 
Solicito que as listas sejam enviadas em formato de planilha eletrônica (xls, xlsx ou 
csv).” 

RESPONDIDO 



  

 

 

“Gostaria de saber se há senadores na atual legislatura que estão exercendo a opção 
facultada pelo art. 56, I, parágrafo 3º da CF? Se sim, quais e qual o custo mensal para 
o Senado? Se sim, há o ressarcimento de tais valores mensais pelo ente que o 
mandatário foi investido? Se sim, qual a base legal para impor tal ressarcimento?” 

RESPONDIDO 

“Prezados, Entro em contato para solicitar a relação de senadores que pediram 
autorização para viajar ao Vaticano para participarem da cerimônia de canonização da 
Irmã Dulce, que será realizada em 13 de outubro. Se não for este o caso, quais 
senadores irão para a ocasião por conta do Senado ou na comitiva da Presidência da 
República. Peço também os valores que serão desembolsados para custear a viagem 
de cada parlamentar. Desde já agradeço a atenção e aguardo retorno o mais breve 
possível. Atenciosamente” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito que seja enviado para o meu e-mail a lista de presença dos senadores que 
participaram das sessões do Congresso Nacional dos dias 24 e 25/09/2019, com o voto 
nominal de cada um deles, em todos os vetos.” 

RESPONDIDO 

"Senhores, preciso ter acesso a todas as informações dos senadores que digam respeito a 
gastos com passagens aéreas e gastos com gabinete no primeiro semestre de 2019." (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito receber a votação nominal da SUG 25/2017, que descriminaliza o cultivo da 
cannabis para uso próprio, e do PLS 514/2017, que trata da descriminalização do 
cultivo da cannabis sativa para uso pessoal terapêutico, aprovados na CDH e na CAS. 
Estou produzindo uma pesquisa acadêmica e necessito saber como cada senador 
dessas comissões votaram os projetos citados.” 

RESPONDIDO 

“Solicito receber a composição dos membros da CDH e da CAS do ano de 2017, pois 
estou realizando uma pesquisa acadêmica e pretendo comparar o comportamento 
dos senadores que faziam parte dessas comissões na época citada com os da 
legislatura atual.” 

RESPONDIDO 

“Boa tarde, venho solicitar informações referentes à empresa que presta atendimento 
de call center para o Senado de 0800: nome da empresa, número de média de ligações 
recebidas diárias e a vigência do contrato.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de saber quando haverá concurso para o Senado Federal, pois estou 
estudando há bastante e preciso obter essa informação." 

RESPONDIDO 

“Informo que realizei uma solicitação de informação ao Serviço de Informação ao 
Cidadão pelo portal do Senado Federal, no dia 16/08, porém já tem 30 dias e até o 
presente momento não enviaram e-mail de confirmação ou de prorrogação do prazo 
de resposta. Diante disso, reclamo, solicito providências e que seja enviado ao e-mail, 
XXXX@gmail.com as informações solicitadas.” 

RESPONDIDO 

"Não encontrei, no portal do Senado, as recomendações apresentadas pelo Congresso 
Nacional referentes ao Decreto Legislativo nº 179/2018, que aprovou a Política 
Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa 
Nacional, conforme menção feita no art. 2º do referido Decreto Legislativo. Também 
não encontrei as recomendações no Diário do Senado Federal de 15 de novembro de 
2018. Assim, gostaria de receber o inteiro teor das mencionadas recomendações feitas 
pelo Senado." (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá, Bom dia! Sou acadêmica do curso de Direito e estou realizando pesquisa para 
trabalho científico sobre alguma alteração do artigo 1822 e seu parágrafo único do 
código civil de 2002, caso exista algum projeto de lei e se tiver como vocês passarem 
esses PL's fico muito grata. Desde já agradeço a atenção, XXXX." 

RESPONDIDO 

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


