




  

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
TEXTO 

STATUS 

“Desejo saber se há previsão de novo concurso para o Senado Federal. 
Grato. XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Solicito as seguintes informações sobre as pessoas credenciadas no Senado:  
- qual é o número total de pessoas credenciadas para entrar no Senado — pessoas que 
não sejam senadores nem funcionários regulares da Casa (concursados e 
terceirizados)?; - qual o número de pessoas externas que são credenciadas como 
jornalistas no Senado (repórteres de texto, cinegrafistas, fotógrafos etc.)?; - qual o 
número de pessoas externas que são credenciadas com alguma outra designação que 
não seja jornalista no Senado?" (sic) 

RESPONDIDO 

"Solicito o seguinte dado: quais são os nomes de todos os credenciados no Senado 
como jornalistas (repórteres de texto, cinegrafistas, fotógrafos etc.) e os veículos de 
mídias aos quais estão relacionado?" (sic) 

RESPONDIDO 

"Por que os senadores possuem tantos benefícios como 14°,15°, auxílio moradia e 
etc?" (sic) 

RESPONDIDO 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido por XXX 
XXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, em 03/03/2018, no valor de R$ 
5.000,00. Observo que não se trata aqui de obedecer a uma regra interna da casa em 
não exigir cópia dos estudos técnicos. Trata-se do cumprimento de uma Lei Federal, 
um pedido de informação baseado na Lei de Acesso à Informação, que diz: “Todas as 
informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas e, portanto, 
acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais e as hipóteses de 
sigilo legalmente estabelecidas”. Sendo assim, por não se tratar de informações 
pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo poder público) e nem se enquadra em 
“sigilo legalmente estabelecido”, e ainda, por se tratar de material produzido ao 
parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro público, por óbvio trata-se de 
documento de interesse público e, portanto, passível de ser fornecido a quem desejar. 
Dessa forma, esta casa tem por obrigação legal fornecer tais informações, exigindo-as 
do parlamentar, se necessário, para que se faça o cumprimento da lei.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 

“Solicito a lista completa dos e-mails de todos os senadores, para o encaminhamento 
de e-mail institucional do Ministério da Cidadania (Secretaria Especial da Cultura).” 

RESPONDIDO 

“Boa noite, gostaria das seguintes informações sobre o cargo Policial Legislativo do 
Senado Federal: Qual o número de cargos vagos atualmente? Quando foi o último 
concurso? Cópia do Edital Quantos foram nomeados? Requisitos mínimos para 
investidura no cargo? Como é estruturado o cargo? Plano de Carreira Existe previsão 
para próximos concursos?” (sic) 

RESPONDIDO 

"Solicito os seguintes dados: o número total de pessoas credenciadas para entrar no 
Senado —pessoas que não sejam congressistas nem funcionários regulares da Casa 
(concursados e terceirizados). o número de pessoas externas que são credenciadas 
como jornalistas no Senado. o número de pessoas externas que são credenciadas com 
alguma outra designação que não seja jornalista no Senado." (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito por meio deste, com base na LAI, listagem descritiva com os nomes e funções 
de todos os funcionários contratados e pagos pela estrutura da mesa do Senado 
(Presidência, Vices, diretoria-geral e secretarias) - incluindo os funcionários que são 
contratados desta, mas estão lotados em outros locais.” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

"Oi, boa tarde! Gostaria de receber informações sobre o concurso para Técnico 
Legislativo do Senado em 2019, é isso, obrigado, até mais e aguardo resposta." (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito receber a lista impressa dos senadores da atual legislatura.” RESPONDIDO 

“Olá, bom dia. Me chamo XXX, sou aluno de XX da XXXX e trabalho em um projeto de 
pesquisa que irá trabalhar com dados públicos do Congresso, mais especificamente 
emendas ao orçamento oriundas de parlamentares. Entretanto, ao acessar o link do 
site do Senado referente a dados das emendas orçamentárias e clicar na opção 
‘GET/orcamento/lista’, nada acontece, apenas uma página com status de ‘carregando’ 
surge. 
Link:https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/resource_OrcamentoService.html 
Gostaria de saber se há alguma outra forma de obter esses dados ou se há uma 
previsão de solução para que o acesso ao link citado possa ser efetivado. Vocês 
poderiam me ajudar? Desde já, agradeço a atenção e aguardo retorno. 
XXX Graduando em XXX – XXX XXX” (sic) 

RESPONDIDO 

"Agradeço imensamente a atenção. Primeiramente, quero esclarecer que sou 
servidora do Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA e que sou responsável pelas 
aquisições de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil. Vou incomodar só mais um 
pouquinho. Quais as Comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados que 
apreciam tais pedidos? Desde já muito obrigada." (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá, sou estudante de direito e estou realizando um estudo sobre a origem de Lei nº 
11.718/2008, mais precisamente as alterações realizadas no art. 48 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991. Consegui o acesso à informação de que a MP 410/2007 foi 
convertida no projeto de lei 8/2008. A inclusão das alterações do art. 48 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, foram realizadas através da Emenda nº 2 (Corresponde à 
Emenda nº 57 – Relator-revisor) apresentada pelo Senado Federal. Todavia, em 
nenhum lugar consegui o acesso à justificativa para as emendas apresentadas pelo 
Senado ao Projeto de Lei 08/2008. É de grande importância essa informação.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Solicito recurso contra negativa de acesso em resposta ao pedido conecte n° 10104. 
A justificativa para a negativa de acesso às informações solicitadas está em contradição 
com o disposto em regulamento interno da Casa sobre o tema. De acordo com o Art. 
19 do referido ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 11, DE 2017, que regulamenta o 
credenciamento dos profissionais de comunicação, "A relação dos credenciados será 
publicada no portal da transparência do Senado Federal com a indicação do vínculo do 
credenciamento". Depreende-se, daí, que os dados solicitados não são considerados 
pelo Senado Federal informações de caráter pessoal, pois devem ser divulgados de 
forma ativa. Além disso nomes, respectivos meios de comunicação e vínculo de 
credenciamento junto ao Senado Federal não constituem informações que firam o 
direito à privacidade, honra e imagem das pessoas, conforme disposto pela Comissão 
Permanente de Acesso a Dados, Informações e Documentos do Senado Federal no 
"Manual de Transparência e Classificação de Informações do Senado Federal", p.11. 
Diante do exposto, solicito a revisão do pedido de informação e o fornecimento dos 
dados solicitados." (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicitei o envio da lista dos senadores da nova legislatura no dia 08/03, de forma 
impressa, com nome, telefones, e-mail e endereço, porém, os correios não fez a 

RESPONDIDO 



  

 

 

entrega e devolveu a solicitação ao Senado Federal. Diante disso, solicito o reenvio da 
referida lista novamente.” (sic) 

“Olá. Eu gostaria de saber como eu encontro às propostas de mudanças na legislação 
no que concerne aos consórcios públicos intermunicipais. Se vocês já tiverem isso 
sistematizado, poderiam me enviar por e-mail? A lei dos consórcios é de 2005, então 
não deve ter muita coisa em relação a isso. Sei que os senadores estavam discutindo 
ano passado questões acerca da possibilidade do financiamento externo dos 
consórcios públicos, mas eu não consigo encontrar quais propostas foram elaboradas 
e como elas tramitaram. Sou pesquisador, ligado a UFRGS.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito receber, via carta, uma cópia do discurso do senador XXX, proferido em sessão 
plenária, no dia 7/5.” 

RESPONDIDO 

“Solicito cópia do projeto de lei 1252/2019 que visa dispor sobre a fruição do passe 
livre, por pessoa com deficiência, no transporte de passageiros sob responsabilidade 
da União.” 

RESPONDIDO 

"Solicito cópia da Lei 13.146 de 2015." RESPONDIDO 

"Quando serão definidos os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do 
Senado Federal ano 2019? Solicito o Código de Conduta dos senadores para meu e-
mail." 

RESPONDIDO 

"Bom dia, desejo saber se o cargo de comissionado Ajudante Parlamentar Junior - AP 
01 é cumulável com o exercício da advocacia privada? Ou a pessoa que assumir o cargo 
deve suspender sua inscrição na OAB?" (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, eu estou analisando algumas propostas legislativas que tramitaram no 
Senado e Congresso. Eu desejo ter mais informações sobre a tramitação da PEC 
03/2011. No website do Senado eu não consegui localizar a PEC , já no da Câmara dos 
Deputados não há nenhuma informação sobre a tramitação desse matéria no Senado, 
especialmente em 2013, quando essa proposta foi aprovada no Senado. Eu gostaria de 
ter acesso aos documentos referente à tramitação dessa matéria no Senado: votação 
e aprovação no Senado.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite. Pesquisando no perfil do senador XXX, existem gastos com passagens 
aéreas com Missão oficial aos EUA em Abril. Gostaria de saber o conteúdo dessa 
missão. 10 diárias. destino: Texas - Estados Unidos da America. Missão oficial no estado 
do Texas e Washington-EUA. Viagem e evento: 25/4/2019 a 4/5/2019. Dólar: R$ 4,04. 
proc. XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Assunto: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE SERVIDORES APOSENTADOS DO SENADO 
FEDERAL 
1) Tomando-se como base os dados vigentes em 31/12/2018, qual o quantitativo dos 
servidores do Senado Federal aposentados? 
2) Do total dos servidores aposentados, quantos são do sexo masculino e do sexo 
feminino?  
3) Qual o valor total pago aos servidores aposentados no ano de 2018? 
3) Qual o valor total pago aos servidores aposentados referente à competência 
12/2018 (exceto 13º)? 
4) Quais os valores MÍNIMO, MÉDIO e MÁXIMO pagos aos servidores aposentados, 
relativos à competência 12/2018 (exceto 13º)?" (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

"1) Tomando-se como base os dados vigentes em 31/12/2018, solicito que seja 
informado o quantitativo dos servidores do Senado Federal aposentados (por sexo e 
nas seguintes faixas etárias): 
1.1) Até 48 anos;  
1.2) De 49 até 55 anos;  
1.3) De 56 até 65 anos;  
1.4) De 66 até 75 anos;  
1.5) De 76 até 85 anos;  
1.6) De 86 até 95 anos;  
1.7) De 96 até 100 anos;  
1.8) Acima de 100 anos." (sic) 

RESPONDIDO 

"1) Tomando-se como base os dados vigentes em 31/12/2018, qual o quantitativo de 
senadores aposentados?  
2) Do total de senadores aposentados, quantos são do sexo masculino e do sexo 
feminino?  
3) Qual o valor total pago aos senadores aposentados referente à competência 
12/2018? 
4) Houve, em 2018, pagamento de 13º, 14º ou 15º benefício de aposentadoria aos 
senadores? 
4) Quais são os regimes de aposentadorias vigentes no Senado Federal? 
5) Quais os valores mínimo, médio e máximo dos benefícios previdenciários pagos aos 
senadores aposentados no mês 12/2018 (exceto 13º ou algo que o equivalha)? 
5.1) Solicita-se que ao responder a questão ‘5’ sejam informados os respectivos 
regimes de aposentadoria." (sic) 

RESPONDIDO 

1) Tomando-se como base os dados vigentes em 31/12/2018, solicito que seja 
informado o quantitativo dos servidores do Senado Federal APOSENTADOS POR 
INVALIDEZ (por sexo e nas seguintes faixas etárias):  
1.1) Até 48 anos;  
1.2) De 49 até 55 anos;  
1.3) De 56 até 65 anos;  
1.4) De 66 até 75 anos;  
1.5) De 76 até 85 anos;  
1.6) De 86 até 95 anos;  
1.7) De 96 até 100 anos;  
1.8) Acima de 100 anos.  
2) Qual o valor total pago aos servidores aposentados por INVALIDEZ no ano de 2018? 
3) Qual o valor total pago aos servidores aposentados por INVALIDEZ no mês de 
12/2018 (exceto 13º)?" (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa tarde. Estou desenvolvendo uma pesquisa acadêmica com o objetivo 
de analisar a composição dos subsídios e benefícios dos senadores entre os anos de 
2017 e 2018. Venho, munido pela Lei 12.527/2011 regulamentada pelo ato ATC-9- 
2012, solicitar dados de transparência.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá, Solicito o envio das folhas de ponto dos seguintes servidores, lotados no gabinete 
do senador XXX, do início do mandato (01/02/2019) até a presente data: 
XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; 
XXX; XXX. Obrigado." (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

“Questionamentos sobre a LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados 
1- Qual seria a relação dessa Lei (LGPD) com a Lei de Acesso à Informação (LAI)? 
2- A Lei de Acesso à Informação será afetada de alguma forma, qual seriam elas?  
4- A Lei de Acesso à Informação (LAI) dentro dos órgãos públicos funciona por meio do 
Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC).  
Com a criação da (LGPD) será gerado controladores, operadores e encarregados, como 
será feita essa criação dentro dos órgãos públicos?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do material produzido pela 
empresa XXX, CNPJ XXX, cuja despesa foi ressarcida ao parlamentar XXX, em 01 de 
junho de 2017, no valor de R$12.000,00. Observo que não se trata aqui de obedecer a 
uma regra interna da Casa em não exigir cópia dos estudos técnicos. Trata-se do 
cumprimento de uma Lei Federal, um pedido de informação baseado na Lei de Acesso 
à Informação, que diz: ‘Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder 
público são públicas e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as 
informações pessoais e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas’. Sendo assim, 
por não se tratar de informações pessoais (cujo custo não poderia ser arcado pelo 
poder público) e nem se enquadra em ‘sigilo legalmente estabelecido’, e ainda, por se 
tratar de material produzido ao parlamentar cujo custo foi pago com dinheiro público, 
por óbvio trata-se de documento de interesse público e, portanto, passível de ser 
fornecido a quem desejar. Dessa forma, esta Casa tem por obrigação legal fornecer tais 
informações, exigindo-as do parlamentar, se necessário, para que se faça o 
cumprimento da lei.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 

“Não consigo descobrir em seu site como cada um dos nobres deputados/senadores 
votou hoje sobre a Medida Provisória n° 870, de 2019. Penso que, pela transparência, 
deveríamos saber qual foi o voto de cada um. Afinal, como cidadã, devo acompanhar 
o que as pessoas em quem votei andam fazendo em meu nome. Podem informar-me 
onde consigo tal informação, para este caso e outros? Talvez eu apenas não esteja 
conseguindo encontrar. Grata.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia. No momento, estou realizando uma pesquisa cuja temática é políticas 
públicas e feiras livres. Para isso, gostaria de solicitar, caso exista, o envio de qualquer 
tipo de documentos, projetos de leis e etc relacionados às feiras livres no Brasil.  
Desde já agradeço." (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezado sr(a), gostaria de pedir cópia da Carta de demandas dos Governadores 
entregue ao Presidente da República em reunião no Senado acerca do Pacto Federativo 
na data de 08/05/2018. Segue o link de notícia de referência: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/08/governadores-
apresentam-demandas-a-bolsonaro-e-ao-congresso  Atenciosamente, XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá, boa tarde, gostaria de saber se o Senado possui alguma previsão para realização 
de concurso público para as carreiras de Técnico, Analista e Consultor Legislativo. 
Obrigado." (sic) 

RESPONDIDO 

"Solicito cópia impressa da fala da XXX, XXX , que foi convidada para participar da 
audiência pública interativa, promovida pela CDH, no dia 13/05, para tratar sobre: 
Previdência e Trabalho, com foco na Auditoria da Dívida Pública.” 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber se existe no Senado ou na Câmara dos deputados projeto que trata 
do assunto Hipoteca reversa.” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

"Gostaria de saber quantos projetos de lei de iniciativa popular foram propostos por 
ano desde a aprovação da Constituição de 1988. Destes projetos propostos quantos 
deles foram aprovados por ano?" (sic) 

RESPONDIDO 

"Ref. Pedido 9752, Protocolo 19000266205, de 25/04/2019, solicito informações 
complementares, uma vez que o pedido original não foi atendido plenamente: 
1) Solicito cópia integral digitalizada do Processo Administrativo nº 
00200.005388/2015-73; 
2) Solicito cópia de decisões da Mesa Diretora ou da Presidência do Senado Federal 
que autorizem e/ou deleguem aos Senadores deliberar sobre a não divulgação de 
gastos com verba de gabinete ou que tenha determinado a circulação ou divulgação 
do Parecer nº 256/2016-ADVOSF.  
3) Solicito cópia do requerimento original protocolizado (Protocolo 19000266205, de 
25/04/2019) e deste requerimento, uma vez que o Serviço de Informação ao Cidadão 
não disponibiliza sistema de acompanhamento processual em conformidade com o art. 
9º da Lei 12.527/2011." (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá, venho por meio desta plataforma solicitar, com base na LAI, acesso à cópia da e 
uma nota fiscal de gasto do gabinete do senador XXX. A nota em questão é do dia 
24/04/2019, no valor de R$ 8.000,00, com a XXX. Ou seja, no portal do Senado consta 
apenas o valor do gasto e o nome da empresa, mas preciso ter acesso ao detalhamento 
do serviço, que consta na nota fiscal. Grato.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 

“Boa tarde! Meu nome é XXX  e eu sou graduanda em Ciência Política pela Universidade 
de Brasília e minha monografia é sobre o desenvolvimento de carreiras políticas ligadas 
à mídia brasileira. Dessa forma, tenho tentado levantar algumas informações sobre a 
atuação legislativa de alguns senadores, tentando olhar se existe algum padrão de 
atuação ou característica especial. E para levantar tais informações solicito, caso seja 
possível, a composição das comissões permanentes do Senado durante a 55ª 
legislatura.” (sic) 

RESPONDIDO 

“BOA TARDE! Sou pós graduanda em contabilidade e controle voltados para o setor 
público e para finalizar o curso preciso entregar um TCC. Estou fazendo um artigo sobre 
regime de previdências. Preciso de um relatório do Senado Federal com o quantitativo 
de aposentados e pensionistas e o valor total do mês de marco de 2019 e outro de 
dezembro de 2018. Se possível entregar até o dia 17/05/2019 Grata.” (sic) 

RESPONDIDO 

"O senador XXX gastou R$ 25.000,00 com a XXX, no dia de 09/04/2019. No site do 
Senado, no entanto, não temos como ter acesso aos detalhes do gasto, por isso 
solicitação a cópia da nota fiscal deste gasto. Grato!" (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 

“Olá! Precisamos ter acesso à nota fiscal no valor de R$ 30 mil de gasto do gabinete do 
senador XXX. A nota é do dia 25/03/2019. No site do Senado não há detalhes do gasto, 
por isso precisamos ter acesso ao teor da nota. Se for o caso, a nota pode ser enviada 
com tarjamento de informações consideradas confidenciais pelo senador. Grato!” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 

“O senador XXX pagou, no dia 8/03/2019, R$ 6.000,00 de dinheiro da cota parlamentar 
a XXX , mas no site do Senado não consta o detalhamento do serviço contratado. Por 
isso, com base na LAI, solicitamos acesso à cópia da nota fiscal emitida para justificar 
este gasto público. Grato!!” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 

"Precisamos ter acesso à nota fiscal do senador XXX, gasto de dinheiro público com 
XXX, datado do dia 01/02/2019, no valor de R$ 30.000,00. No site do Senado não há 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 



  

 

 

qualquer referência às características do gasto, por isso precisamos ter acesso à nota, 
que tem mais detalhes sobre para onde foi o dinheiro público. Grato!" (sic) 

"Requeiro, com base no disposto no art. 10 da Lei nº 12.257, de 2011, combinado com 
o art. 7º, II, da mesma lei, as seguintes informações referentes à realização de 
audiências públicas no Senado Federal durante a 55ª Legislatura: 
Todas as participações formais das entidades União da Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica) e Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes (Abir), incluindo: 
a) data da audiência pública;  
b) nome do representante da entidade;  
c) tema ou projeto de lei em discussão;  
d) quem solicitou a realização da audiência;  
e) iniciativa do convite à entidade.  
Requeiro, outrossim, que essas informações sejam enviadas, preferencialmente, para 
o e-mail XXX, em formato digital, conforme disposto no art. 11,§ 5º, e no art. 8º, § 3º, 
II, da mencionada lei. Nestes termos, peço deferimento." (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito a cópia das notas taquigráficas da reunião da CAE, transmitida pela TV Senado 
no dia 14/05, a partir das 10h. Destaco que vou iniciar uma pasta de pesquisas de 
ciências políticas.” 

RESPONDIDO 

"Preciso ter acesso à nota fiscal de gasto do senador XXX no valor de R$ 20.000,00 do 
dia 26/03/2019." (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 

“Bom dia. Gostaria de receber informações relativas à Consulta Pública referente ao 
PLS N° 769/2015, quais sejam:  
1. Distribuição de votos mensal e por Estado UF do período de seu lançamento até 28 
de fevereiro de 2019;  
2. Distribuição de votos diária e por Estado UF do período de março a 14 de maio de 
2019; 
3. Descrição dos mecanismos de segurança adotadas pelo sistema de participação das 
Consultas Públicas do website no sentido de impedir a ação de robôs ou outras técnicas 
para moderar a votação. Quando identificados, qual a conduta do Senado em relação 
a isso? Grata.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa tarde, lembro que ano passado ao pesquisar sobre as carreiras do Senado, achei 
na internet um arquivo em formato pdf sobre cursos de interesse de vários cargos 
(Consultores, Técnicos e Analistas). Em especial à Policia Legislativa, tinhasm vários 
cursos de interesse, dentre eles o de Primeiros Socorros, diante do exposto, solicito o 
envio desse arquivo em pdf, uma vez que não mais o encontro na internet." (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia, gostaria de receber os nomes dos servidores contratados e comissionados 
do Senado." (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, encaminho esta solicitação como recurso ao pedido indeferido nº 9821 
registrado no protocolo 19000268186, no qual solicito a íntegra das notas fiscais 
apresentadas pelo senador XXX desde o início do seu atual mandato. Em resposta, foi-
me informado que ‘a Advocacia do Senado Federal entendeu, acerca do fornecimento 
das cópias da integralidade do arquivo de documentos referentes à Cota para o 
Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores - CEAPS, que caberia ao próprio 

RESPONDIDO2 

                                                 
2 Dado retificado após revisão. 



  

 

 

parlamentar optar pela disponibilização total ou parcial das notas fiscais de seus gastos 
públicos à consulta pública’. Essa medida, no entanto, fere a Lei 12.527/2011 (Lei de 
Acesso à Informação), que em momento algum condiciona a liberação de qualquer 
documento público à autorização de um parlamentar. Na verdade, as informações 
sigilosas seriam aquelas ‘consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do 
Estado" (Art. 23). Nenhum dos oito incisos nos quais é previsto o sigilo poderiam se 
enquadrar informações de notas ficais de um parlamentar. Relembro que, de acordo 
com a mesma lei, ‘é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que 
será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, 
clara e em linguagem de fácil compreensão’ (Art. 5º). Portanto, o informe e a 
publicidade sobre gastos públicos de senadores em exercício trata-se de um dever 
desta Casa, e não uma escolha particular do parlamentar.” (sic) 

“Para Serviço de Pesquisa e Atendimento ao Usuário Senado Federal - Coordenação de 
Arquivo - Secretaria de Gestão e Informação e Documentação tel. XXX 
Prezados Senhores, Necessito obter uma cópia scanner, de inteiro teor, do processo 
legislativo para elaboração da lei n° 10.436 de 24-04-2002, que reconheceu e 
oficializou Libras - Língua Brasileira de Sinais, inclusive de respectivas justificativas, 
citações legislativas e pareceres. Atenciosamente, XXX” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia, gostaria de obter informações mais atualizadas a respeito de dados sobra a 
adoção no Brasil, pois os mesmos que constam no site são de 2013, bem como acesso 
a um artigo sobre adoção realizada por casais homoafetivos que não está funcionando 
o link disponibilizado por vocês. Desde já agradeço. ” (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de saber se há desconto de proventos nos salários dos senadores que ficam 
afastados das suas atividades. Cito como exemplo o senador XXX, que está em licença 
particular para tratamento de saúde." 

RESPONDIDO 

“Prezados (as),  
1. No Portal da Câmara dos Deputados, quando se realiza uma pesquisa e se localiza 
mais de uma proposta legislativa, há uma função de gerar relatório de todas aquelas 
matérias (onde consta a proposta, quem propôs, quando foi proposta situação atual 
etc.). Há alguma função semelhante no Portal do Senado Federal?  
2. Seria possível o envio da relação de propostas legislativas acerca do Foro por 
Prerrogativa de Função que tramitam na Casa? Ciente da atenção, agradeço de 
imediato. ” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber se há previsão de concurso público para nível médio, e se possível, 
receber informação de quanto está o salário atualmente para servidores deste nível. 
Grato.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito receber documento que comprove a frequência do senador XXX nas Sessões 
do Senado Federal, pois o parlamentar não tem estado presente nas sessões desde o 
início da Legislatura. ” 

RESPONDIDO 

“No Protocolo 19000087645 (14/02/2019) e no Protocolo 19000038547 (16/01/2019) 
foi informado de que a nomeação de novas entidades para o Conselho da 
Transparência e Controle Social (CTCS) do Senado Federal aguardava decisão da 
Presidência da SF. Tendo em vista que a presidência do Senado já está estabelecida e 
que já se passou tempo desde as respostas iniciais, apresentam-se novamente os 
questionamentos abaixo. Para facilitar a compreensão das informações fornecidas, 

RESPONDIDO 



  

 

 

solicita-se que cada item seja respondido separadamente, indicando o número a que 
se refere.  
1 – Houve nomeação de nova entidade para compor o CTCS? Qual seria?  
1.1 – Caso não, por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre?  
1.2 – Qual é o prazo estimado para a escolha de nova entidade e nomeação de seu 
representante? 
2 – Houve já a indicação do membro representante da Coordenação de 
Relacionamento com o Cidadão (CORCID)?  
2.1 – Caso sim, quem seria?  
2.2 – Caso não, por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre?  
2.2.1 – Qual é o prazo estimado para a nomeação do representante em questão?  
3 – Haveria alguma pessoa, no âmbito da assessoria da Presidência do Senado Federal, 
que esteja responsável por esta questão?  
3.1 – Caso sim, quem seria? Qual seria seu contato (telefone e e-mail)?  
3.2 – Caso não, por quais motivos isso ocorre? Como está sendo dado prosseguimento 
a esta questão?  
4 – Considerando que a atual ausência de representante de entidade faz com que o 
CTCS esteja sem se reunir desde 2017, houve já alguma espécie de análise para 
modificar o funcionamento do colegiado para fins de evitar situações como esta? 
4.1 – Caso sim, quais providências estão sendo tomadas?  
4.2 – Caso não, haveria interesse por parte do órgão competente no Senado Federal 
em receber sugestões quanto ao tema? Caso sim, solicita-se o fornecimento de contato 
(telefone e e-mail) do órgão responsável.  
Favor informar o número do protocolo na resposta.”(sic)  

“Solicito receber cópia da lista com os nomes dos atuais 81 senadores constando 
telefone e endereço de e-mail.” 

RESPONDIDO 

“1 - Quem é atualmente o Diretor da Secretaria de Transparência do Senado Federal? 
1.1 - Requisitamos acesso ao seu currículo profissional.  
2 - Requisitamos o telefone da Secretaria de Transparência do Senado Federal. ” (sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados, boa noite! Sou aluno da graduação da Faculdade de Direito da USP e 
escrevo meu TCC sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC). 
Vocês poderiam, por favor, me enviar uma lista atualizada com todos os projetos de lei 
que discutem o FEFC atualmente em trâmite no Senado Federal? 
Muito obrigado pela ajuda! Atenciosamente, XXX." (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia. Gostaria de ter acesso ao anexo do Decreto Legislativo nº 179 de 
14/12/2018, que contém os textos integrais das novas diretrizes para a Política 
Nacional de Defesa (PND), Estratégia Nacional de Defesa (END) e a atualização do Livro 
Branco da Defesa Nacional. Só consegui acesso ao Decreto, mas necessito dos anexos 
para a realização de uma pesquisa no âmbito do doutorado que estou cursando 
atualmente. Att." (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde Estou fazendo um trabalho acadêmico, de comparação de valores de 
salários, e gostaria de ter acesso à quantidade de funcionários de cargos comissionados 
(todos) no Senado, e seus salários. Também gostaria de saber se a partir de qual data 
vocês poderiam fornecer essas informações. Grata pela atenção, XXX.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Num momento crítico em nossa nação, em que vários assuntos importantes estão 
sendo procrastinados na Câmara dos Deputados e Senado, como a Reforma 

RESPONDIDO 



  

 

 

Administrativa e a Reforma da Previdência, o presidente do Senado aparece 
juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do STF e o 
governador de São Paulo em um restaurante em Nova Iorque. 
O Senado Federal tem como explicar para a população que assuntos legislativos 
estavam sendo tratados em um restaurante em Nova Iorque? 
No contexto em que o Legislativo está tentando refrear as medidas anticorrupção do 
ministro da Justiça, considerando que, um dos personagens presentes é militante e 
apadrinhado de oponentes ao atual Governo, outro acabou de ser denunciado em uma 
delação premiada, e outro ainda barrou pedido de impeachment contra ministro do 
STF que prevaricou, há uma mensagem clara captada por qualquer ser pensante que a 
trama anti-Governo está andando a passos largos. Em vez de viralizar esta mensagem 
em redes sociais, estou pedindo explicações ao Senado Federal. Existe alguma 
explicação coerente para esse fato?”(sic) 

“Procurei por meio da aba, atividade legislativa, do site do Senado Federal o Ato do 
Primeiro Secretário (APS) n° 18/2014, que dispõe sobre tempo de serviço, não tenho 
certeza se essa é sua descrição exata da ementa, mas não encontrei, o qual foi citado 
no parecer n° 263/2018 – ADVOSS. Diante disso, solicito cópia do Ato, via e-mail, ou 
esclarecimentos se ele existe ou não, tendo em vista que, não está disposto do portal 
da Casa.” 

RESPONDIDO 

“Boa tarde! Estou fazendo um trabalho de conclusão de curso para ser entregue até o 
dia 10 de junho a UCSAL. O tema é sobre aposentadorias dos parlamentares em 
comparação com o Regime Geral. Para que o trabalho fique melhor seria interessante 
dados quantitativos e financeiros, não é necessário nomes. Tentei encontrar aqui no 
próprio site, mas não consegui. Seria possível que vocês gerassem e enviassem um 
relatório contendo informações sobre o total de senadores aposentados e pensionistas 
até o mês de março de 2019 e qual o valor desta despesa mensal e outro do valor total 
do ano de 2018 . Desde já agradeço.”(sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de receber a exposição de motivos da Lei complementar 166 de 
08/04/2019." (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia, sou de Fortaleza e faço um trabalho com mulheres vítimas de violência 
doméstica, gostaria de obter informações sobre um projeto que foi do senador XXX 
onde destinou vagas no Senado para mulheres vítimas de violência doméstica. Se foi 
aprovado e qual o número do projeto e data. Obrigado pela atenção, fico no aguardo.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

"Com base na LAI, solicito informações de quantos senadores, valor total e a 
quantidade de passagens aéreas adquiridas por esta Casa e que foram lançadas na 
CEAPS, no ano de 2018." (sic) 

RESPONDIDO 

"Com base na LAI, solicito informações de quantos assessores de senador, valor total 
e a quantidade de passagens aéreas adquiridas por esta Casa e que foram lançadas na 
CEAPS, no ano de 2018." (sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados, estou pesquisando sobre a atuação parlamentar dos partidos políticos no 
período 2011 a 2015. Para tanto, preciso ter acesso à votação final de todas as leis 
aprovadas nesse período, tanto na Câmara quanto no Senado. 
Preciso da votação nominal (e respectivo partido) quando for o caso, ou quando for 
voto de liderança etc. Ou seja, preciso saber do resultado da votação de cada uma das 

RESPONDIDO 



  

 

 

leis ordinárias aprovadas no período de 2011 a 2015. No aguardo, antecipo meus 
agradecimentos. XXX." (sic) 

"Prezados, Estou concluindo meu curso em ciência política, e para escrever meu artigo 
sobre o papel das comissões permanentes no legislativo precisarei de alguns dados 
sobre as comissões permanentes, como números de audiência realizadas, convocação 
de ministros, quantidade de reuniões realizadas, nº de projetos aprovados e rejeitados, 
nº de projetos de autoria de Comissão, nº de projetos terminativos nas comissões, 
tempo de tramitação dos projetos nas comissões. Todas essas informações no âmbito 
das comissões permanentes da 55º Legislatura." (sic) 

RESPONDIDO 

“Saudações. Agradeço a reposta ao pedido nº 11224 relativo ao PLS nº 769/2015. 
1. Gostaria de ter acesso ao relatório diário por UF da enquete que ficou disponível 
para a participação social sobre o PLS em pauta entre o dia 02 e 31 de julho de 2018. 
Por gentileza se a enquete ficou em período diferente desse, peço que envie o relatório 
que abranja todos os dias da enquete.  
2. Além disso, gostaria de informações complementares relativas à Consulta Pública 
sobre o PLS nº 769/2015: (a) o ‘log’ dos dias 11 de março de 2019, 24 de abril de 2019, 
25 de abril de 2019, 26 de abril de 2019, 03 de maio de 2019 e 07 de maio de 2019 com 
a origem por Estado, (b) se o mesmo veio de um mesmo IP ou um conjunto de IPs e (c) 
o respectivo voto. Grata.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Senhores, Gostaria de saber a quantidade de servidores efetivos do cargo Analista 
Legislativo - Especialidade Administração que estarão aptos a se aposentar até o final 
do ano de 2019.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, Sou pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) 
e trabalho junto ao professor XXX 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 
legislatura atual até à 49º: líderes e vice-líderes de blocos parlamentares; quais blocos 
são estes; governo; maioria etc., composição partidária de cada bloco. Ademais, 
precisa-se da data de entrada e saída de cada parlamentar de sua posição enquanto 
líder ou vice-lider. Desde já, agradeço-lhes pela atenção e pelo trabalho imprescindível 
feito à sociedade civil.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá. Vi, no quadro demonstrativo de cargos vagos desse órgão, que existem 42 cargos 
vagos de consultor legislativo, assessoramento legislativo. Gostaria de saber (a) 
quantos deles se referem à área de redação parlamentar; e (b) dos cargos ocupados 
nessa área qual a previsão de aposentadoria dos servidores.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, Venho através deste solicitar o relatório aprovado pela CRE acerca das 
Embaixadas e Consulados brasileiros aprovados na CRE em 08/12/2016. 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/08/cre-recomenda-ao-
itamaraty-rever-numero-de-embaixadas Cordialmente.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia, A TV Senado está fazendo uma matéria sobre criminalização da homofobia 
e queria alguns dados para embasar o texto.  
É possível saber quantos projetos sobre o tema tramitam no momento?  
Quais/quantos projetos foram apresentados sobre o tema?  
Desde quando o Congresso discute uma solução para isso, criminalizar a homofobia?  
Nossa demanda é super urgente! Muito obrigada!"(sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

“Boa tarde! Agradeço pela presteza no atendimento da mensagem anterior. As 
informações que precisão é apenas dos parlamentares aposentados e pensionistas do 
IPC e do PSSC. Quantidade e valor mensal do gasto, por exemplo: 90 pensionistas R$ 
XXXXX; 50 aposentados pelo IPC R$ XXXX E 15 pelo PSSC R$ XXXXX nos meses de janeiro 
a abril de 2019. No portal de transparência da Câmara dos Deputados tem um relatório 
com as informações acima. Muito bom por sinal. Grata.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito receber cópia do pronunciamento feito pelo senador XXX na sessão plenária 
da quinta-feira, 23/05, quando falou sobre o Ministro da Educação XXX” 

RESPONDIDO 

"Prezados, boa tarde. Estou desenvolvendo uma pesquisa acadêmica com o objetivo 
de analisar a composição dos subsídios e benefícios dos Senadores no ano de 2017 e 
2018." (sic) 

RESPONDIDO 

"Solicito que o Senado Federal passe a oferecer uma forma de acompanhar o pedido 
de Lei de Acesso à Informação pelo próprio portal da Casa. Sem um local para inserir o 
protocolo e saber a situação do pedido, o cidadão é obrigado a ligar para o telefone do 
Senado para saber sobre o andamento da solicitação. Lembro ainda que é comum nos 
E-SICs (veja os da CGU e da Câmara, por exemplo) ter um login e uma estrutura mais 
preparada para a transparência." (sic) 

RESPONDIDO 

"Recurso em relação ao pedido nº 10439. Solicito que também sejam encaminhados 
os veículos de mídia os quais os credenciados no Senado Federal estão vinculados. A 
lista enviada contém apenas os nomes dos profissionais. De acordo com o Art. 19 do 
referido ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 11, DE 2017, que regulamenta o 
credenciamento dos profissionais de comunicação, "A relação dos credenciados será 
publicada no portal da transparência do Senado Federal com a indicação do vínculo do 
credenciamento". Depreende-se, daí, que os dados solicitados não são considerados 
pelo Senado Federal informações de caráter pessoal, pois devem ser divulgados de 
forma ativa. Além disso nomes, respectivos meios de comunicação e vínculo de 
credenciamento junto ao Senado Federal não constituem informações que firam o 
direito à privacidade, honra e imagem das pessoas, conforme disposto pela Comissão 
Permanente de Acesso a Dados, Informações e Documentos do Senado Federal no 
"Manual de Transparência e Classificação de Informações do Senado Federal", p.11. 
Diante do exposto, solicito a revisão do pedido de informação e o fornecimento dos 
dados solicitados."(sic) 

RESPONDIDO 

"Boa tarde, por gentileza solicito informações sobre o concurso para Policial Legislativo 
Federal se há previsão ou se tem algum documento solicitando concurso. 
Atenciosamente." (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de ter o acesso a todos os parlamentares inscritos no PADIP [passaporte 
diplomático] da Casa e seus dependentes econômicos, definidos pela Lei e na 
legislatura 56. Nomes, partido e estado com base na lei de acesso à informação.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá, queria alguns dados referentes às legislaturas. Seria possível um arquivo que não 
seja xml e xds. De preferência csv, txt, xsl, xlsx sobre quando o candidato começou o 
mandato e o término, se for possível separando por legislatura e também com os 
respectivos partidos de cada senador? Obrigada." (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, sou pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) 
e trabalho junto ao professor XXX em seu conhecido projeto sobre os Executivo e 
Legislativo federais. Amparado pela Lei Federal nº 12.527/2011, venho por meio desta 
pedir-lhes um esclarecimento em relação a um parágrafo do Regimento Interno do 

RESPONDIDO 



  

 

 

Senado Federal: o parágrafo 2 do Artigo 62 informa que uma liderança partidária perde 
suas prerrogativas de liderança no momento em que se coliga em um bloco 
parlamentar. Logo, deduzo que um líder partidário não pode ser simultaneamente líder 
de um bloco parlamentar. Estou certo? Caso eu esteja correto, tenho mais uma dúvida, 
em relação a um banco de dados que a administração do Senado me enviou: foi-me 
enviado um banco com as lideranças partidárias e de blocos, desde 1995. Muito 
informativo e esclarecedor, ajudou-me muito. Porém, há casos (10, para ser mais 
exato, envolvendo, por exemplo deputados do PT nos períodos de 1999- 2002 e 2003-
2004; e deputados do MDB nos períodos de 2013-2015 e 2017 a 2019) em que um 
determinado deputado é, no mesmo período, tanto líder de um bloco quanto de seu 
próprio partido. Gostaria de saber se isso é possível ou se foi um erro no banco, 
ademais, se houver mais informações sobre esse problema. Também posso mandar os 
casos detalhados por e-mail. Desde já, agradeço-lhes pela atenção e pelo trabalho 
imprescindível feito à sociedade civil. XXX” (sic) 

“Boa tarde. Prezados, Não estou conseguindo retirar a Consulta de Remuneração a 
qual desejo. Em nome do XXX. Obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de um banco de dados de todas as legislaturas disponíveis com as seguintes 
informações: nomes dos parlamentares, período do mandato, legislatura, partido 
filiado durante o mandato, cargo (deputado ou senador).” (sic) 

RESPONDIDO 

“Venho aqui solicitar uma lista de senadores aposentados desta Casa desde 1995 até 
2018.” (sic) 

RESPONDIDO 

“BOM DIA GOSTARIA DE RECEBER OS GASTOS MENSAIS DOS SENADORES. 
OBRIGADO.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber por que em algumas descrições de passagens não consta o nome 
dos passageiros. Queira saber, também, como é que uma passagem de Porto Velho 
para Brasília custou 238 reais enquanto outras no mesmo trecho e companhia aérea 
custaram R$ 1.564,79. Que milagre é esse. Informo que tais dados constam no relatório 
do senador XXX do mês de fevereiro de 2019. Há outras informações que eu gostaria 
de saber, por quem são solicitadas essas passagens e qual setor que autoriza a compra. 
E, existe cota mínima e máxima para viagens e outros itens, porque não localizei no 
Portal Transparência essa informação.” 

RESPONDIDO 

“Boa noite. No tópico de "Quadro de servidores efetivos" na seção "Gestão de Pessoas" diz 
que há 42 cargos vagos pra consultor legislativo de assessoramento legislativo, mas não 
especifica as áreas. Gostaria de saber qual se há (se sim, quantos) cargos vagos para a área 
de consultor legislativo de assessoramento legislativo em educação. Grato desde já.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia, sou Procuradora Jurídica da Prefeitura de XXXX, Estado de São Paulo, e 
gostaria de obter cópia da íntegra do processo nº XXXX, ou ao menos os fundamentos 
jurídicos, que ensejou o Termo de Cessão Gratuita de Licença de Uso de Software, 
celebrado entre a União e XXX. Estou solicitando cópia deste processo para usa-lo 
como modelo, se for o caso, para obtermos mediante cessão gratuita o uso de 
plataforma digital para gestão de estacionamento rotativo regulamentado." (sic 

RESPONDIDO 

"Bom dia, gostaria de saber se há algum projeto de lei, emenda à constituição ou 
mesmo alguma discussão que esteja em andamento e que diz respeito à redução das 
chamadas "benesses" dos deputados e senadores da república (verbas de gabinete, 
verbas para passagens aéreas e combustível, etc). Obrigado, XXX." (sic) 

RESPONDIDO 

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

Federal 


