PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Gostaria de obter, se possível, cópia do holerite de deputado e senador sem aparecer
o nome do parlamentar. Hollrite atualizado. Obrigado.” (sic)
"Boa tarde, Gostaria de informações a respeito do próximo concurso do Senado
Federal. Se há algum processo de solicitação/planejamento para o concurso do
Senado Federal? Caso haja, teria como acompanhar o processo por meio de consulta
pública? Atenciosamente, XXXX."
“Recurso à resposta ao questionamento LAI, protocolo XXXXX - A resposta dada em
24/07/2019 não corresponde ao meu questionamento. Meu questionamento é
referente ao artigo “Idade mínima de 65 anos é adequada para aposentadoria? SIM”,
publicado no jornal Folha de São Paulo, em 04/03/2017.
Como atestam os e-mails trocados entre mim e o XXX, os estudos que me foram
enviados referem-se à PEC 6/2019. Mostram o efeito combinado de idade mínima,
tempos de contribuição, mudança da regra de cálculo dos benefícios, etc. Ou seja, uma
combinação de parâmetros que tem impactos independentes. Até pela data do artigo
na Folha, de 2017, é óbvio que os estudos que me foram enviados, não se referem a
ele. O artigo da Folha é específico sobre a idade mínima de 65 anos, não envolve outros
parâmetros como nos cálculos para a PEC 6. No artigo da Folha, os autores afirmam:
- “Há insustentabilidade matemática nas regras vigentes”.
- “A idade mínima…ajudará o Brasil a ter um sistema previdenciário sustentável e
contas públicas saudáveis...”.
Como os autores afirmam que a idade mínima ajudará a fazer o sistema sustentável e
que as atuais Aposentadorias por Tempo de Contribuição (ATC) são matematicamente
insustentáveis, devem ter feito os cálculos na época. Não cabe enviar-me cálculos de
2019, para uma combinação de parâmetros, por algo afirmado em 2017,
exclusivamente para idade mínima.
Houve contatos via e-mail com o XXXX sobre o artigo de 2017, mas ele jamais explicoume como concluiu que a ATC é matematicamente insustentável, e por que a idade
mínima de 65 anos seria a solução. Por que não uma outra idade qualquer, como 55
ou 62 anos? Não é possível chegar a uma conclusão, sem comparar os custos da atual
ATC com os custos a diversas idades mínimas. Solicito, portanto, a memória de cálculo
devida. É preciso que o XXX explique como concluiu, em 2017, que a idade de 65 anos
é a ideal e mais sustentável do que as ATC.”(sic)
“Prezados senhores, Por gentileza, me enviem todos os dados referentes a formação
da Receita do Senado Federal, sou conhecedora de que ela está dentro da LDO, mas o
que eu quero saber, realmente, é se vem da arrecadação de impostos pela União
Federal e é repassada ao Senado. Agradeço desde já e fico no aguardo do envio da
informação solicitada.” (sic)
"Com base na Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso de Informações Públicas, solicito
dados sobre a presença em plenário dos três senadores de XXXX: XXXX, XXXX e XXXX,
entre fevereiro e julho deste ano." (sic)
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“Boa tarde. Venho aqui expressar a respeito de uma coisa que tem incomodado
muitos lares brasileiros cristãos: a pornografia. Há alguma proposta de emenda que
possa barrar esses sites? Porque não é possível que isso seja lícito. Uma coisa
totalmente destrutiva que acaba com casamentos, brigas nos lares, só estimula a
violência e a prostituição. Acho que deveria ser proibido aqui no Brasil.” (sic)
“Preciso realizar uma busca e obter um dado estruturado em relação aos projetos de
leis que foram iniciados pela Presidência da República no período de 1995 até 2014 e
que
foram
encaminhados
para
o
Senado.
Utilizo
o
link
‘http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/materia/pesquisa/lista?
nomeAutor=Presid%C3%AAncia%20da%20Rep%C3%BAblica’,
entretanto,
não
obtenho resultado algum. A página não carrega. Gostaria de saber como proceder.”
(sic)
“Solicito receber cópia do PL 3071/2019, que inclui a Associação Brasileira Beneficente
de Reabilitação - ABBR no destino da arrecadação das loteria, para o meu
conhecimento pessoal sobre o projeto.”
"Gostaria de saber o percentual de PNE - portador de necessidades especiais por cargo
do Senado Federal." (sic)
"Prezados, Gostaria de ter acesso aos reembolsos médicos e odontológicos dos
senadores da XXX da legislatura 2015 a 2018 e dos primeiros 8 meses da legislatura
2019 - 2022 contendo as seguintes informações organizadas por ano: 1)Data do
pedido 2) Valor autorizado de reembolso Desde já, agradeço." (sic)
“Estamos fazendo um levantamento sobre as vezes em que um presidente da
República esteve no Congresso Nacional, seja no Senado ou na Câmara dos
Deputados. Gostaria de saber, se vocês têm o registro dessas visitas de todos os
presidentes desde 1991: Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso,
Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Gostaríamos de saber quantas
vezes eles estiveram no Congresso durante o mandato e quando foi que eles foram (a
data).” (sic)
“Olá, recebi uma resposta, mas, infelizmente não continha os dados que buscava. Tive
um problema ao usar a plataforma dos dados abertos pra uma pesquisa específica.
Necessito dos projetos iniciados pela Presidência da República desde janeiro de 1995
até dezembro de 2014 que foram encaminhados para o Senado. Preciso, dessa forma,
dos PLCs similares ao que encontro na busca rápida do Senado, que infelizmente não
exporta tabelas. O total de PLCs retornado por meio da busca de ano a ano é de 603.
É importante ressaltar que quando é realizada uma busca rápida com todos os anos
de 1995 a 2014, o resultado é menor, me retornando apenas 565. Necessito desses
dados para fins acadêmicos com as seguintes variáveis:
1) ano
2) n_p_senado (Número de projeto de lei no Senado)
3) n_p_deputados (Número de projeto de lei na Câmara)
4) ementa
5)
assunto
(1=Administrativo,
2=Jurídico, 3=Econômico,
4=Honorífico,
5=Orçamentário, 6=Social)
6) de leitura (data de leitura)
7) _comissão (comissão que recebeu o projeto)
8) _relator (nome de relator na comissão)
9) _data_entrada (data de entrada de projeto a comissão)
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10) _data_aprovacao_comissao (data de aprovação de projeto na comissão)
11) _numero_emendas_aprovadas (número de emendas aprovadas para o projeto na
comissão)
12) _numero_emendas_rejeitadas (número de emendas rejeitadas para o projeto na
comissão)
13) _requerimento (1= se havia requerimento para o projeto na comissão, 0= não
havia)
14) de_entrada_plenario (data de entrada de projeto ao plenário)
15) de_aprovação_plenario (data de aprovação de projeto no plenário)
16) plenário_número_emendas_apr (número de emendas aprovadas para o projeto
no plenário)
17) plenário_número_emendas_rej (número de emendas rejeitadas para o projeto no
plenário)
Dessa forma, formalizo o pedido, o mais próximo possível das variáveis que puder
obter por meio desta solicitação com os 603 PLCs de iniciativa da Presidência da
República encaminhadas ao Senado.” (sic)
"Bom dia, dado que o número de servidores efetivos na ativa vem diminuindo a cada
dia, há a intensão de o Senado realizar concurso público este ano de 2019 e 2019?"
(sic)
“Solicito receber exposição de motivos do PLS 179/1990, que dispõe sobre o regime
de prestação de serviços públicos pela iniciativa privada e regula a concessão de obra
pública. A solicitação tem o intuito de estudos sobre concessão.”
“Por favor, com base na Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional
de acesso às informações públicas, solicito saber quais os cinco atos ilícitos com maior
número de ocorrências registrados pelo Departamento de Polícia Legislativa do
Senado Federal, nos três últimos meses mais recente que for possível calcular e a sua
comparação com os mesmos meses, no ano anterior. Gostaria de saber também quem
foram os envolvidos nos casos. Se as informações que eu procuro de alguma forma
violem o princípio da privacidade, solicito a edição das informações de modo a não
violar o princípio. Caso vocês entendam que não é possível me responder, me
expliquem: quantas pessoas vão ser mobilizadas, por quanto tempo e por qual
motivo? Obrigado desde já.” (sic)
"Por favor, com base na Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional
de acesso às informações públicas, solicito saber qual o número de afastamento de
servidores registrados pelo Senado Federal, nos seis últimos meses mais recente que
for possível calcular e a sua comparação com os mesmos meses, no ano anterior.
Gostaria de saber também qual a motivação para os afastamentos, por quanto tempo,
quem segue trabalhando e quem são os servidores envolvidos. Se as informações que
eu procuro de alguma forma violem o princípio da privacidade, solicito a edição das
informações de modo a não violar o princípio. Caso vocês entendam que não é possível
me responder, me expliquem: quantas pessoas vão ser mobilizadas, por quanto tempo
e por qual motivo? Obrigado desde já." (sic)
"Gostaria de solicitar lista de organizações, (sindicatos, ong's, demais grupos
organizados) entre outros que estão cadastradas para circular no Senado Federal em
2019. Há dados sobre outros anos? Se sim, gostaria do acesso aos últimos 5 anos." (sic)
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“Solicito os dados de gastos com diárias por nome do preposto, local de partida e
destino, data início e fim da viagem, para viagens concluídas, por tipo de viagem
(nacional/exterior), por tipo de preposto (servidor/colaborador), discriminando:
quantidade de diárias, valor bruto das diárias, descontos (auxílio. alimentação etc.),
adicional deslocamento, abate teto LDO.” (sic)
“Boa tarde. Solicito informações de previsão de concurso do Senado Federal. Há
comissão formada? A previsão será para 2020 e qual a categoria de cargos previstos.
Obrigada.”(sic)
“Por favor, com base na Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional
de acesso às informações públicas, solicito saber quantas ocorrências de assédio
sexual foram registradas pelo Departamento de Polícia do Senado Federal, nos seis
últimos meses mais recentes que for possível calcular e a sua comparação com os
mesmos meses, nos últimos cinco anos. Gostaria de saber também quem foram os
envolvidos nos casos e qual foi o desfecho deles. Se as informações que eu procuro de
alguma forma violem o princípio da privacidade, solicito a edição das informações de
modo a não violar o princípio. Caso vocês entendam que não é possível me responder,
me expliquem: quantas pessoas vão ser mobilizadas, por quanto tempo e por qual
motivo? Obrigado desde já.” (sic)
“Solicito receber a cópia do texto da PEC 6/2019, que trata da Reforma da Previdência,
pois quero entender o conteúdo da proposta.”
"Os senadores que não compareceram na data de hoje (08/08/2019) vão levar falta,
vai ser descontado da sua folha salarial?" (sic)
“Boa noite! Gostaria que me informassem se, entre os cargos vagos de Consultor
Legislativo do Senado Federal, há algum de especialista em Defesa Nacional,
Segurança Pública e Relações Internacionais. Essa informação não está no site do
Senado. Att. XXXX” (sic
“Prezados, Gostaria de saber quantos servidores efetivos com a especialidade de
consultor em Direito Tributário e Financeiro Público (área VIII) atuam na Consultoria
Legislativa. Trata-se de uma pesquisa para fins acadêmicos. Obrigado.” (sic)
“Bom dia, tudo bem? Existe informação sobre a quantidade de cadeiras que cada
partido ocupa por ano (ou qualquer intervalo temporal menor)? Sei que existe, no site
do Senado, informação sobre a bancada na posse, mas gostaria dessa informação para
os anos anteriores e, também, para conseguir capturar as migrações partidárias.
Desde já agradeço a atenção, XXXX.” (sic)
Gostaria de saber se há previsão de concurso para os cargos de consultor legislativo.
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“Boa noite, solicito a gentileza de me informar onde eu posso encontrar a relação dos
senadores e respectivos votos emitidos ao PLC 27/2018, que trata dos direitos dos
RESPONDIDO
animais não humanos. Eu gostaria de conhecer a opinião dos senadores sobre esse
tema. Obrigado.” (sic)
“Belo Horizonte, 12 de agosto de 2019
Ao Senado Federal
Eu, XXXX, portador do RG nº XXXX endereço eletrônico XXXX, residente e domiciliado
RESPONDIDO
em XXXX e com endereço à XXX, 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
entre 2010 e 2018, incluindo suas respectivas filiações partidárias das seguintes
comissões:
Assuntos Econômicos;
Direitos Humanos e Legislação Participativa;
Relações Exteriores e Defesa Nacional;
Agricultura e Reforma Agrária.
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
“Ilmos. Srs,
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:
O senador XXXX, atualmente contribui para o Plano de Seguridade Social dos
Congressistas – PSSC.
Gostaria, como cidadão e jornalista, que me fosse informado:
1. Qual o período total de contribuição (em meses) do senador XXXX para PSSC,
levando em conta que ele também exerceu mandado como senador de 2003 a 2011.
2. Se houve contribuição do mesmo, dedutíveis de sua remuneração como senador, RESPONDIDO
para outro regime de Previdência quando no exercício dos mandatos.
3.Caso a resposta do item 2 seja positiva, informar quais os outros regimes
previdenciários, o período (em meses) e o valor total das contribuições.
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)
“Solicito o custo pago com salários e benefícios para os parlamentares no Brasil."(sic)
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“Prezados, Queria conseguir duas informações: 1) a lista dos presidentes e vicepresidentes das comissões permanentes do Senado nas legislaturas 49-54 (entre 1991
e janeiro de 2015), e 2) a informação da composição das comissões permanentes do RESPONDIDO
Senado (titulares e suplentes) nas duas legislaturas 49 e 50 (entre 1991 e janeiro de
1995). Muito obrigado pela sua ajuda!”(sic)
“Prezado servidor público, Acessando a API dos dados abertos do Senado Federal não
consegui montar uma estrutura em formato de tabela, contendo as seguinte
informações CPF do senador, nome na urna, nome completo, Uf da eleição, Uf
nascimento, data de nascimento, cidade de nascimento e também se o senador está RESPONDIDO
em exercício e se não estiver já esteve no presente mandato. Eu queria instruções de
como seria as regras para conectar os links em XML e quais campos usar conforme a
API disponível. Ressalto que minha intenção é utilizar a ferramenta disponível no site

de dados aberto e conseguir pela API montar está tabela com informações de cada
senador por legislatura e se está em exercício ou já esteve. Na tentativa de montar
esta regra me deparei com dados do senador XXXX que na legislatura 55 está como
titular e 2° suplente como seria possível e de que forma contornar está situação?” (sic)
“Solicito uma lista dos telefones dos gabinetes dos 81 senadores e seus respectivos
partidos para que eu possa entrar em contato sempre que precisar.”
“A Gerência de Relações Institucionais do Banco do Brasil está desenvolvendo um
sistema informatizado para acompanhamento de matérias legislativas de interesse do
BB. Para tal, estamos utilizando as informações fornecidas pelo portal Dados Abertos
do Senado Federal. Porém, identificamos que o portal do Senado não fornece arquivos
de proposições legislativas por ano, assim como é fornecido pelo portal da Câmara dos
Deputados (https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html#staticfile).
Nesse sentido, solicitamos um arquivo compilado que contenha informações sobre as
matérias que tramitam e tramitaram pelo Senado Federal. O arquivo precisa conter o
código identificador da matéria no Senado Federal, a sigla da matéria, o número da
matéria e o ano da matéria. Desta forma, poderemos consumir adequadamente os
serviços de webservice oferecidos pelo Senado Federal.” (sic)
“Gostaria de saber se quando os senadores faltam ao trabalho, os dias faltados são
descontados da folha de pagamento deles. Pergunto ainda, se nas segundas-feiras e
nas sextas-feiras, quando as sessões são não deliberativas, os senadores são obrigados
a comparecer à Casa e, se caso não forem, esse valor também é descontado nas folhas
de pagamento deles.”
“Boa noite, Existe alguma previsão de concurso para policial legislativo, tendo em vista
o aumento de pedidos de aposentadoria da categoria, o número de cargos vagos e o
último concurso tendo sido em 2012? Obrigando.” (sic)
"Olá, gostaria de solicitar as seguintes informações:
1. Cópia digital dos requerimentos feitos para a CVM, TCU e COAF, sobre empresas de
auditorias que auditaram a Petrobras, mencionados nesta reportagem do portal do
Senado:
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/06/comissao-querinformacoes-sobre-empresas-de-auditoria-externa-contratadas-pela-petrobras
2. Cópia digital das respostas dos referidos requerimentos.
Os documentos podem estar em arquivo PDF ou preferencialmente em algum formato
aberto (odf)." (sic)
“Prezados, sou assessor do gabinete da Presidência do XXXX. Tenho buscado umas
informações no site do Senado, mas tenho tido alguma dificuldade de obter todos os
dados que preciso. Os dados são relativamente simples, mas que demandariam um
tempo extremamente grande para pesquisar um a um. O que preciso é uma relação
de todos os senadores em atividade (preferencialmente em Excel, mas podendo ser
em PDF) e, se possível, seus respectivos suplentes constando:
Nome; Partido; UF; Situação (Se titular ou suplente)
Formação profissional (se tiver mais de uma, citar todas). O objetivo desse pedido é
mapear os parlamentares que compõem as profissões que são regidas pelo sistema
XXXX. Agradeço desde já.” (sic)
“Prezados, boa tarde. Agradeço pelo pronto retorno. Recebi a resposta ao pedido
realizado no dia de hoje, registrado sob o número: XXXX. Na resposta consta que os
dados por mim solicitados podem ser pesquisados no site do senado. No item "d" da
resposta consta:
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"d. Na página que lhe será aberta, Vossa Senhoria terá acesso a todas as informações
solicitadas" Ocorre que nem todos os dados solicitados constam no caminho sugerido
pelo item "d", a exemplo da formação profissional dos senadores. Uns constam e
outros não constam. Sendo assim, ainda que eu possa, manualmente, entrar em
senador por senador, essa minha pesquisa não será 100% efetiva, pois os dados não
estão todos disponíveis no site. Por este motivo, solicito a gentileza de atenderem à
solicitação conforme o pedido original, pois dessa forma terei as informações de forma
completa. Agradeço mais uma vez pela atenção.”(sic)
“Prezados senhores, Gostaria de saber qual foi o gasto total por senador no mês
07/2019.” (sic)
“Prezados, boa tarde! Me chamo XXXX, e na condição ao tempo que era secretária de
ação social no município XXXX (2012/2016) fiz visitas institucionais a serviço, a essa
respeitosa Casa, aos gabinetes de senadores nos anos de 2013 e 2014. Com base na
lei da transparência e acesso a informação, por gentileza venho requerer os registros
de visitas que provavelmente se encontram sob custódia dos setores de
credenciamento e triagem de acesso que me recordo, sempre perguntavam meu
nome e para onde ia (salve melhor juízo a polícia do Senado), nas datas compreendidas
entre 01/05/2013 a 31/12/2013 e entre 01/06/2014 a 30/09/2014. Esclareço que no
exercício de minhas funções de secretária municipal, nas visitas institucionais que
realizei, sempre requeri e apresentei comprovantes de comparecimento, porem
alguns comprovantes foram extraviados razão pela qual, requeiro a fim de aperfeiçoar
a prestação de contas junto ao município. Agradeço antecipadamente a celeridade na
prestação deste serviço.” (sic)
“Caros (as), Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaríamos de obter as
seguintes informações: Cópia dos registros de acesso à instalações do Senado Federal,
em Brasília, referentes às seguintes pessoas no período que vai entre 1 de janeiro de
2019 a 10 de agosto de 2019:
- XXXX
- XXXX
- XXXX
- XXXX
- Qualquer pessoa identificada como representante da empresa: XXXX.
A lista deve conter as seguintes informações:
- Quantas vezes cada pessoa acima listada ingressou no Senado.
- Senador ou departamento responsável pelo ingresso da referida pessoa no Senado.
Atenciosamente.” (sic)
“Bom dia! Me explica uma coisa: um analista legislativo comissionado ganha R$
27.779,82, mais R$ 5.762,32, mais R$ 637,66, mais R$ 982,28, tem de descontos de R$
7.532,39 de Imposto de Renda e R$ 642,33 de PSS (Previdência). Como pode ainda
ganhar R$ 26.005,08? Ele não paga nem Imposto de Renda nem INSS! Eu, analista em
empresa privada, recebo R$ 5.000,00, tenho de desconto R$ 1.375,00 de IR e R$
550,00 de INSS, eu realmente pago IR e INSS. Porque eu pago IR e INSS e ele não?”
(sic)
“Olá, visto que o Senado está com o seu quadro de cargos efetivos abaixo do desejado,
há posição da Casa para novos concursos públicos?” (sic)
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“Tendo em vista a divulgação, pela imprensa nacional, de que um parecer técnico,
assinado por membros Consultoria Legislativa do Senado, concluiu que a nomeação
do deputado federal XXXX, para o posto de Embaixador do Brasil nos Estados Unidos
da América, configuraria nepotismo, gostaria de saber como proceder para acessá-lo,
já que seu conteúdo não foi disponibilizado na mídia.” (sic)
"E as notas fiscais das despesas, dos senadores. Quando vão se tornar publicas? Quero
saber onde meu imposto está sendo aplicado." (sic)
“Quero o valor dos gastos no cartão corporativo e com o que se gastou para a
realização da cerimônia de posse do presidente XXXX no Senado.” (sic)
“Meus cumprimentos ao Senado Federal. Gostaria de saber se sua Excelência o
presidente da Casa, XXXX, acaso estaria a fazer negociações, mesmo que não
declaradas, em agenda oficial, em vista de obter votos favoráveis à possível indicação
de sua Excelência o deputado Federal XXXX à vaga de embaixador do Brasil nos EUA.
Faço esta consulta com base no inciso V do art. 7.º da LAI, que se refere a ‘informação
sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua
política, organização e serviços’. Em caso de resposta afirmativa, qual o objeto das
eventuais negociações com senadores e com o Palácio do Planalto? Desde já o meu
agradecimento pela atenção.” (sic)
"Qual o gasto anual do coral do Senado? Quanto se gasta com a maestria e pianista?
E com viagens?" (sic)
“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do pedido de ressarcimento
assinado pelo senador XXXX, em razão da despesa a ele ressarcida, do dia 1/7/2019,
cuja Danfe Nº XXXX foi emitida pelo XXXX, no valor de R$ XXXX.” (sic)
“Boa noite, sou mestrando em ciência política pela Universidade Federal de Campina
Grande-PB. Na minha dissertação, tenho analisado as variáveis que impactam
diretamente do sucesso eleitoral (reeleição) do congressista, para isso selecionei a
própria atividade legislativa, ou pelo menos algumas votações. Gostaria de ter acesso
aos dados das votações da Reforma Trabalhista, PEC do teto de gastos e Terceirização
das atividades meio e fins.” (sic)
“De acordo com um site de notícias, os servidores XXXX e XXXX, da consultoria do
Senado, a pedido do senador XXXX, elaboraram um parecer sobre a indicação de XXXX
como embaixador. Solicito a cópia desse documento.”
“Boa tarde! Fim subsidiar pesquisa acadêmica, solicito-vos preencher o arquivo anexo,
referente aos gastos com os senadores nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018.
Tal solicitação se deve ao fato de, após inúmeras tentativas, não ter conseguido obter
as referidas informações no Portal da Transparência dessa Casa Legislativa.
Sucesso nas atividades. Saúde, paz e proteção a todos que compõem o Senado
Federal.” (sic)
“Boa noite Senado, Gostaria de receber uma relação de e-mails de todos senadores
para que eu possa opinar sobre a injusta Reforma da Previdência.
Meu e-mail XXXX. Fone – XXXX - XXXX” (sic)
“Solicito, sob os prazos e procedimentos da Lei Nº 12.527/2011, cópia de inteiro teor
digitalizada de todo o processo legislativo que deu origem à Lei N° 8.270, de 17 de
dezembro de 1991.” (sic)
"Como eu tenho acesso à lista de votação da lei 13855/2019?" (sic)
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NEGATIVA
"Boa tarde. Gostaria de ter acesso ao inteiro teor dos dois pareceres da consultoria
INTEGRAL DE
legislativa sobre a ocupação do cargo de embaixador por xxxx. Obrigada." (sic)
ACESSO*
“Solicito o recebimento, escrita e por meio de carta, o pronunciamento do senador
RESPONDIDO
XXXX, nas sessões plenárias em que ele participou do dia 19/08 a 21/08.”
"Prezados, Gostaria de solicitar algumas informações sobre o Senado Federal para fins
de realização de um trabalho acadêmico. Faço Gestão Pública no XXXX, e uma das
disciplinas prevê a realização de uma Sistematização (para cumprimento de requisito
de avaliação da disciplina PIDI III), cujo foco é obtenção de dados organizacionais nas
dimensões Pessoas e Finanças.
Dessa forma, dentro da área de Gestão de Pessoas, gostaria de solicitar, no que
couber, o seguinte:
1. Perfil dos Dirigentes – Diretoria-Geral: idade, formação, cargos ocupados,
capacitações realizadas etc;
2. Quadro de Necessidade de Pessoal (QNP);
RESPONDIDO
3. Levantamento de Necessidade de Capacitação (LNC);
4. Número de hora de capacitação por empregado por ano;
5. Produtividade média: Receita/Empregado ou Lucro/Empregado;
6. Perfil da mão de obra empregada: idade, formação (escolar, idiomas e técnica
específica);
7. Envolvimento da(s) equipe(s) em programas sociais (ex.: voluntariado);
8. Ações da organização que fomentem práticas de gestão de conhecimento e
formação de capital intelectual;
9. Programas ou ações voltados para a área de Sustentabilidade.
Desde já, agradeço pela atenção." (sic)
"Gostaria de receber matérias em tramitação na Casa sobre referente a LRF." (sic)

RESPONDIDO

“Boa tarde, tudo bem? Recebemos aqui no XXXX um pedido de acesso à informação
com a seguinte demanda:
Discursos/pronunciamentos da ex-ministra do Meio Ambiente, XXXX, entre os anos de
2003 a 2009, no Senado, seja em Plenário ou Comissões, acerca do tema:
RESPONDIDO
Transposição/Revitalização do Rio São Francisco. Estou fazendo essa pesquisa no
Google, no site do Senado e demais sites de diversos jornais, mas até o momento não
achei nada. Vocês podem me ajudar se possível? Meu nome é XXXX, trabalho na
assessoria parlamentar do XXXX. Meu número é XXXX.”
“Bom dia, nós do Conselho e Curadoria Cultural da XXXX solicitamos, por meio deste,
as normas de criação e regulamentação do setor Conselho Cultural do Senado.
RESPONDIDO
Desde já agradeço” (sic)
“Prezados, boa tarde! Venho por meio deste instrumento solicitar, fundamentado na
LAI, acesso a todos os pedidos de acesso à informação negados, no ano de 2019, pelo
Senado, com base no parecer 256/2016 - ADVOSF, de 4 de abril de 2016. Ou seja,
preciso aos pedidos negados com base neste parecer, a data da negativa e saber, RESPONDIDO
também, quais senadores negaram esses pedidos. Obs: Nós já tínhamos recebido
essas informações anteriormente, porém faz uns três meses e por isso precisamos
atualizá-las. Muito obrigado!” (sic)

“Prezado(a), Com base na Lei de Acesso à Informação, e tendo em vista que a
Advocacia do Senado Federal deve manter controle sobre todos os processos judiciais
relativos ao concurso público do Senado Federal, solicito o seguinte levantamento:
1) número total de autores em ações com pedido de nomeação pela via judicial do
concurso público de editais nºs 1, 2 e 3, de 2011;
2) número líquido de autores em ações com pedido de nomeação pela via judicial do
concurso público de editais nºs 1, 2 e 3, de 2011 (ou seja, o número total de autores,
deduzidos os autores já nomeados);
3) Os dados do item 1, exclusivamente do cargo Analista Legislativo - Administração;
4) Os dados do item 2, exclusivamente do cargo Analista Legislativo - Administração.
Favor reproduzir integralmente este pedido juntamente com a resposta.” (sic)
“Bom dia, gostaria de saber se haverá seleção pública para ingresso de servidores no
corrente ano ou em 2020, tendo em vista a autorização prevista na LDO para a
nomeação de 40 vagas nesta egrégia Casa parlamentar. Desde já, agradeço.” (sic)
“Solicito o envio da lista com o nome de todos os senadores pelo estado do Goiás, da
1ª até a 54ª legislatura, pois não tenho acesso à internet para realizar a pesquisa.”
“Recebi da ANATEL a informação de que o Senado Federal divulgou uma nota
informativa número 4164/2019 referente ao PLC n° 79, de 2016. Gostaria de receber
do setor responsável essa nota de informação, pois ela influenciará a categoria
profissional na qual estou inserido.”
“Bom dia, gostaria de receber a publicação com os nomes dos 33 senadores que se
manifestaram publicamente contrários à Lei de Abuso de Autoridade e o manifesto
pedindo veto integral ao Projeto de Lei 7.596/2017.” (sic)
“Solicito o reenvio da resposta da demanda XXXX, do dia 09/07, sobre a minha
solicitação do envio das notas taquigráficas do PLS 268/2002, que dispõe sobre o
exercício da Medicina (Ato Médico), pois a resposta foi para o spam e não consegui
obter.”
“Prezados, boa tarde. Conforme art. 39, §4º da CF, os senadores e deputados
deveriam receber em uma única parcela, vedado qualquer acréscimo:
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os
Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido,
em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
Questiono: por que então, os parlamentares recebem auxílios e adicionais além do
próprio salário? Qual a fundamentação jurídica para a ajuda de custo e o auxíliomoradia?” (sic)
"Gostaria de receber o pronunciamento do Senador XXXX durante missão externa do
Senado Federal ao Estado de Roraima acompanhando o então presidente XXXX." (sic)
“Prezados, boa tarde! Venho por meio desta mensagem solicitar acesso a todos os
pareceres utilizados por senadores da República, no ano de 2019, para negar acesso,
por meio deste portal da Transparência, a detalhes de gastos de seus gabinetes.
Também solicito acesso a documentos, relatórios e pareceres produzidos, no ano de
2019, no sentido de possibilitar que cada senador possa decidir individualmente sobre
a divulgação ou não de seus gastos. Grato!” (sic)
“Venho, por meio desta mensagem, solicitar acesso aos gastos de gabinete do senador
XXXX. Preciso ter acesso à cópia de todas às notas fiscais apresentadas pelo senador
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no ano de 2019. Caso esse pedido seja rejeitado, preciso saber por qual motivo isso
ocorreu e baseado em qual argumento. Grato!” (sic)
“Prezados, venho por meio deste instrumento, com base nos preceitos da LAI, solicitar
acesso à cópia da nota fiscal do gasto do senador XXXX com a XXXX, datada de
XX/XX/201X, no valor de R$ XXXX. (CNPJ: XXXX). O dinheiro foi pago com cota
parlamentar, mas no site do senado não possui detalhes do gasto. Caso o pedido seja
negado, solicito, por gentileza, saber qual é a justificativa utilizada pelo senador para
negar acesso a tal documento, já que há precedentes em órgãos de controles como
TCU e na legislação do Brasil para que haja transparência em tais gastos. Grato!” (sic)
“Prezados, venho por meio deste instrumento, com base nos preceitos da LAI, solicitar
acesso às cópias das notas fiscais de gastos públicos da cota parlamentar do senador
XXXX referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018. Solicito todas as notas. Caso o pedido
seja negado, solicito, por gentileza, saber qual é a justificativa utilizada pelo senador
para negar acesso a tais documentos, já que há precedentes em órgãos de controles
como TCU e na legislação do Brasil para que haja transparência em tais gastos.” (sic)
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"Solicito receber o parecer da consultoria jurídica do Senado, sobre a indicação do
INTEGRAL DE
deputado XXXX para embaixada dos Estados Unidos, para fins de estudos."
ACESSO*
“Boa noite, como este e-mail está sendo enviado pelo site, solicito que seja
encaminhada, a mim, uma cópia do presente e-mail.
Sou advogada, e, com base na lei de transparência, gostaria de saber sobre os planos
de saúde oferecidos pelo Senado aos seus servidores, bem como os demais auxílios,
como o auxílio alimentação, transporte, moradia, etc, para os cargos de nível superior:
advogado, analista e consultor legislativo. Tenho um filho querendo fazer o próximo RESPONDIDO
concurso. Como não conheço ninguém que ocupa esses cargos, gostaria, ainda, de
solicitar o nome e cpf, ou matrícula siape, de dois funcionários que ocupam estes 3
cargos, um deles no início da carreira e o outro no final de carreira. Assim poderemos
ter uma noção mais precisa dos salários, gratificações e vantagens. Att, XXXX - Cel XXXX
Casa XXXX” (sic)
“Solicito o envio de informações sobre a entrada e saída dos senhores XXXX, XXXX e NEGATIVA
de outros representantes do XXXX nas dependências do Senado, com quem desejaram INTEGRAL DE
falar e para onde se dirigiram.”
ACESSO*
"Solicito o envio de informações sobre a entrada e saída dos senhores XXXX, XXXX e
NEGATIVA
de outros representantes do XXXX nas dependências do Senado Federal desde janeiro
INTEGRAL DE
de 2019. Solicito especificar, se possível, para onde foram e com quem se reuniram.
ACESSO*
Peço a desconsideração do pedido anterior."
“Boa tarde. Sou pesquisadora e tenho trabalhado com a temática do discurso de ódio.
Nesse sentido, gostaria de solicitar ao Senado Federal, sem recorte temporal, todas as RESPONDIDO
matérias legislativas sobre ‘discurso de ódio’ nesta Casa. Muito obrigada.” (sic)
“Tenho o objetivo de coletar todas as Propostas de Emenda à Constituição que visam
à redução da maioridade penal em tramitação. Entrei no site, utilizei os filtros: redução
da maioridade penal; PEC-Proposta de Emenda à Constituição; em tramitação.
Acontece que não é apresentado todas as PECs em tramitação (tenho conhecimento
RESPONDIDO
que está em tramitação 4 PECs, no entanto no site apresenta apenas 3). Gostaria de
saber todas as Propostas de Emenda à Constituição que visam à redução da
maioridade penal que estão atualmente em tramitação. Ou qualquer dica que possa
me levar a chegar a esta informação. Att.”(sic)

“Bom dia, Gostaria de ter as seguintes informações:
1. Quantos servidores do Senado Federal tem como formação ‘Publicidade’?
1.1 Quantos deles são concursados?
RESPONDIDO
1.2 Quais são as atribuições do Publicitário no Senado Federal?
2. Há previsão de concurso público do Senado Federal para 2020?
Desde já, agradeço. Atenciosamente, XXXX.”(sic)
“Prezados, preciso saber, com base na Lei de Acesso à Informação, por qual motivo os
Relatórios Mensais de Atendimento publicados no site do Senado passara a utilizar, a
partir de abril de 2019, a palavra respondido, ao invés de atendido. Quero,
objetivamente, saber se mudou o critério do entendimento de classificação das
mensagens. A cada mês, o Senado publica um balanço de solicitação atendidas e
negadas parcial ou integralmente. A partir do momento que o termo "atendido" é
substituído por respondido, subintende-se que qualquer cidadão que tenha seu
pedido respondido não teve, por sua vez, seu pedido negado. Portanto, solicito:
RESPONDIDO
Quais foram as mudanças de critério? De onde partiu a determinação de mudança de
critério? Preciso ter acesso aos documentos que subsidiaram a mudança de
nomenclatura? Isso não vai acarretar em prejuízo na própria transparência dos dados
divulgados pelo Senado, já que agora diminuirá, em teoria, a quantidade de pedidos
classificados como não atendidos?
Por fim, preciso ter acesso à íntegra de todas as solicitações de acesso à informação
dos meses março, abril, maio e junho de 2019, com suas respectivas respostas (apenas
em texto, sem anexo ou arquivos maiores), também na íntegra).” (sic)
"Gostaria de saber se há a previsão de novo concurso."
"Solicito informar se esse órgão tem contrato administrativo vigente para prestação
de serviços de suporte técnico e de atualização (manutenção) para licenças IBM
WEBSPHERE APPLICATION SERVER. Em caso positivo, solicito as seguintes
informações:
- Cópia do Contrato;
- Cópia de Termos Aditivos e Apostilamentos;
- Cópia da Nota Fiscal do Licenciamento;
- Cópia da última Nota Fiscal relativa ao suporte técnico e à manutenção do
Licenciamento." (sic)
“Olá! XXXX é servidor do Senado desde quando? Quando ele se aposentou? Ele recebe
atualmente algum valor da Casa? Quanto ele recebe por mês? E por ano? Referente
ao que? Em caso negativo, por qual motivo? Porque ele é XXXX? Desde que foi
admitido no Senado, quanto ele recebeu do órgão? Referente ao que?” (sic)
“Olá, boa tarde. Sou acadêmica de Direito e estou escrevendo um artigo sobre
licitações e contratos, conforme a Lei 8.666/93 mais especificamente sobre licitações
internacionais. Já no processo final. Escrevo-lhes para solicitar informações quanto aos
projetos em andamento ou até mesmo já tramitado na Casa sobre a matéria,
importante frisar que busco informações sobre projetos de lei licitações e contratos
lei 8.666/93, compras/licitações/contratos internacionais.” (sic)
“Venho por meio desta solicitação, amparado na LAI, solicitar as notas fiscais dos
gastos da servidora XXXX com concessão de suprimentos de fundos no ano de 2019.
Quero saber as justificativas apresentadas pela servidora para os gastos (é um
documento específico).
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Seguem as informações dos gastos sobre os quais solicito detalhamento, incluindo
cópia das notas fiscais. XXXX
Processo nº 00200.XXXXXX/2019-60 XXXX
XXXX; XXXX. Grato!” (sic)
*

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

