PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Solicito receber a redação final do PLC 27/2017, que estabelece medidas de combate
à impunidade, à corrupção. Preciso desta informação para conhecimentos.”
"Prezados,
Trabalho no Departamento de Fomento do Ministério da Infraestrutura e gostaria de,
se possível, ter acesso a documentos relacionados ao Projeto de Lei de Conversão nº
14, de 1995, oriundo da Medida Provisória nº 1.017, de 08 de junho de 1995 (conforme
reedição da MP nº 991, de 11 de maio de 1995). O PLC foi aprovado e convertido na
Lei n. 9.074, de 07 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e
prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras
providências. Os documentos consistem nos seguintes:
- Parecer favorável da Comissão Mista, em substituição;
- Destaques apresentados ao PLC;
- Ata de votação do PCL;
- Requerimento nº 268, subscrito pelo Deputado Germano Rigotto;
- Emenda Aglutinativa
- Ata da Reunião que aprovou a Emenda Aglutinativa;
- Ata de votação que rejeitou os destaques apresentados ao PLC;
- Sanção do PLC com a mensagem de veto.
Agradeço, XXXX." (sic)
"Olá, gostaria por favor de ter acesso ao relatório da Corregedoria do Senado sobre a
investigação acerca da fraude na eleição para a Presidência da Casa ocorrida no dia 2
de fevereiro de 2019." (sic)
“Olá, Gostaria de ter acesso (a fim de complementar banco de dados fornecidos por
vocês) de todos os Projetos de Lei Complementar referentes à questão racial. A fim de
padronizar com banco de dados da Câmara pediria que usassem as palavras-chave:
raça or racial or racismo or ‘ação afirmativa’ or ‘antirracismo’ or ‘quilombo*' or ‘afrobrasileir*’ or ‘matriz* africana*’ , cor and (preconceito or discriminação), ‘negro*’ or
‘negra’ or negras or ‘afrodescendente*’. Mais uma vez, obrigada. XXXX” (sic)
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NEGATIVA
“Solicitamos o envio de comprovantes de acesso ao Senado Federal do prefeito de
INTEGRAL DE
XXXX/GO, XXXX no período de março a agosto de 2017.” (sic)
ACESSO*
“No período entre março a agosto de 2017, o prefeito XXXX da cidade de XXXX/GO,
NEGATIVA
visitou os senadores do estado de Goiás. Como é procedimento da Casa todos os
INTEGRAL DE
visitantes precisam se identificar na Chapelaria. Diante disso, gostaria de solicitar os
ACESSO*
comprovantes da presença do referido prefeito nos meses citados
“Gostaria de saber do SIC-LAI quantas CPI’s foram instauradas pelo Senado Federal
RESPONDIDO
nos últimos doze meses.”
“Prezados, boa tarde! Sou aluna do mestrado profissional em direito tributário da
FGV/SP e gostaria de acesso ao material sobre a tramitação das MPs 66 e 135 (não
cumulatividade do PIS e da COFINS), principalmente pareceres e discussões em
plenário, e também das emendas parlamentares. Gostaria de saber se posso e como RESPONDIDO
consigo esse acesso. Já tenho o material da Câmara dos Deputados, e com o material
do Senado Federal certamente terei muita base para a minha pesquisa. Desde já
agradeço a atenção. Cordialmente, XXXX. ” (sic)

“Prezados, gostaria de obter uma cópia (ou o endereço na internet onde consta) do
estudo que resultou na ‘estimativa feita pela Consultoria Legislativa do Senado sobre
as reduções da alíquota do IPI incidente sobre material de construção, móveis, linha
branca e veículos, a perda de arrecadação no período de 2010 a 2014 foi da ordem de
R$ 32,5 bilhões’, conforme citado no Parecer n° 98, de 2016, do Excelentíssimo Senhor
Senador XXXX quando da avaliação da Proposta de Emenda à Constituição n° 55, de
2015. A cópia pode ser digital. A seleção pela ‘Cópia Impressa’ deve-se ao fato de não
haver uma opção para ‘Cópia Digital’. Grato, XXXX.” (sic)
"Prezados senhores, bom dia. Solicitamos a gentileza, de disponibilizarem vistas e
CÓPIA do Processo nº XXX. No aguardo de breve retorno, agradecemos desde já." (sic)
“Assisti por meio da TV Senado à notícia de que um CPMI em relação à fake news será
instalado no dia 3/7. Diante disso, gostaria de saber quem foi o requerente, quem são
os apoiadores e qual é a data desse requerimento. Aproveito a oportunidade ainda
para perguntar, quando irão instalar a CMPI do Poder Judiciário.”
“Estou fazendo meu trabalho de conclusão de curso, em Direito, versando sobre o
tema eutanásia, no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, e gostaria de
informações recentes sobre os projetos de lei que tramitam na Casa sobre
determinado assunto.” (sic)
“Caros, Ao realizar intensas buscas na internet, eu não localizei arquivos das provas
aplicadas em 2012 para os cargos de Analista Legislativo/Processo Legislativo e
Consultor Legislativo (subárea Direito Penal, Processo Penal e Penitenciário e Direitos
Humanos e Cidadania) do Senado Federal. Inclusive, a banca organizadora do concurso
também não disponibilizou esses arquivos, somente disponibilizou os arquivos dos
gabaritos e padrões de respostas. Diante disso, solicito o encaminhamento dos
arquivos das provas aplicadas para os cargos/áreas acima.
Atenciosamente, XXXX.” (sic)
“Boa tarde, tudo bem? Estou como setorista no Senado pela XXXX. Tenho uma dúvida,
não sei se vocês podem ajudar. Na câmara, a gente teve acesso a um documento que
vinha os telefones dos 513 deputados. Gostaria de saber se aqui no Senado vocês
compartilham com os setoristas essa lista dos telefones dos senadores.
“Olá caros/as, Muito obrigada pelo envio. Em referência ao pedido conecte nº XXXX
tenho uma dúvida: nesta tabela estão Projetos de Lei ordinárias e complementares
em conjunto? Se sim, eu gostaria do envio somente dos projetos de lei
complementares. É possível? Mais uma vez, obrigada. XXXX” (sic)
"Caros, Gostaria de receber o valor do orçamento do Senado referente aos anos de
2007 a 2018." (sic)
“A XXXX (XXX), por meio do seu diretor-executivo, XXXX, e do analista XXXX, expressou
sua avaliação sobre a adequação da idade mínima de aposentadoria na Reforma da
Previdência, no artigo ‘Idade mínima de 65 anos é adequada para aposentadoria?
SIM’, publicado no jornal XXXX, em 04/03/2017.
Referindo à idade mínima de 65 anos, tema único do artigo, os autores afirmaram:
‘...ou as regras de acesso ao benefício mudam ou não haverá regime capaz de financiar
as aposentadorias de nossos filhos e netos. A fixação da idade mínima é o coração
dessa agenda.’ Afirmaram, ainda, sempre em relação à necessidade da idade mínima,
‘Há insustentabilidade matemática nas regras vigentes’.
Mais à frente, concluem:
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‘A idade mínima […] ajudará o Brasil a ter um sistema previdenciário sustentável e
contas públicas saudáveis, condições essenciais para o crescimento econômico.’
As regras vigentes citadas, no RGPS, referem-se apenas às Aposentadorias por Tempo
de Contribuição (ATC). Estas podem ocorrer com aplicação do Fator Previdenciário,
ou, atualmente, pela chamada regra 86/96, evolutiva para 90/100.
Resumindo, os autores afirmam que as regras vigentes (ATC) são matematicamente
insustentáveis, e sua substituição pela idade mínima de 65 anos trará
sustentabilidade. Solicito as memórias de cálculo, devidamente comentadas, que
permitiram aos autores chegarem a essa conclusão. Ressalto que se espera que a
análise demonstre que há real economia na idade mínima, e não apenas adiamento
de gastos, que impactariam governos futuros, devido ao adiamento das
aposentadorias. Ressalto que os autores se expressaram como funcionários públicos,
em nome do XXXX, não havendo no texto informação de que se tratava de opinião
pessoal. Adicionalmente, o link para esse texto encontra-se no site do XXXX, na seção
‘XXXX’, como artigo publicado pelo XXXX. Entendo ser manifestação formal do órgão,
que deve ser explicada por intermédio da LAI.” (sic)
“Boa tarde. Solicitamos acesso a 2 processos. 1 foi liberado, mas, o Processo n° XXXX,
Protocolo n.º XXXX, não foi. Por favor, pode verificar o que houve? Grata. ” (sic)
Eu gostaria de saber quantas reuniões as comissões no Senado (permanentes e
temporárias) realizaram anualmente entre o período de 2007 e 2018." (sic)
"Solicito acesso à íntegra de todas as declarações de bens dos senadores da atual
Legislatura. Obs: não são os dados resumidos, conforme artigo 7 da LAI, e sim,
conforme dito, a ÍNTEGRA de todas as DECLARAÇÕES. Obrigado!" (sic)
“Gostaria de saber se vai ter o concurso para o Senado nesse ano de 2019? As 40 vagas
são destinadas para um novo concurso ou apenas para cargo em comissão?”(sic)
“Solicito receber a cópia do PLS 163/2018, via correspondência.”
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"Prezado Senhor XXXX, Em atenção ao pedido Conecte nº XXXX, informamos que o
requerente da CPMI Fake News (Requerimento nº XXXX, de 2019) é o Deputado
Federal XXXX; os apoiadores podem ser identificados pela lista de assinaturas que
consta no avulso do requerimento, que pode ser encontrado na página da referida
matéria, conforme imagem abaixo. A data do requerimento é 3/7/2019. Sobre a CPMI
do Poder Judiciário, não consta no banco de dados do Senado qualquer requerimento,
do Senado Federal ou do Congresso Nacional, que esteja em tramitação e que verse RESPONDIDO
sobre investigação de assuntos relacionados ao tema. Como as interpretações só são
feitas quando de interesse dos burocratas, apesar de não lembrar de ter me referido
a CPMI do poder judiciário, venho solicitar informações quanto a CPI do poder
judiciário que está engavetada com o presidente do Senado. Quando vai ser colocada
em votação no plenário? Para dificultar ainda mais, inventaram "natureza da
solicitação" e "formato"." (sic)
"Como ficou a situação do voto a mais na eleição do presidente desta Casa?" (sic)

RESPONDIDO

"Estou elaborando uma Tese de Doutorado a respeito da atuação da Justiça
Constitucional no Brasil e gostaria de solicitar o envio de relação pormenorizada
contendo todos os pedidos de impeachment já deflagrados contra Ministros do RESPONDIDO
Supremo Tribunal Federal a partir de 1988, indicando-se data do pedido, atual
andamento do pedido e se possível fundamentação do pedido." (sic)

“Bom dia,
Gostaria de ter acesso à Mensagem nº 246 da Presidência da República e conhecer do
seu conteúdo. A notícia do seu envio foi publicada no DOU do dia 05.07.2019. ” (sic)
"Solicito as notas taquigráficas das reuniões realizadas pelas diversas comissões que
debateram o PLS 268/2002, que dispõe sobre o exercício da Medicina (Ato Médico).
Preciso das notas, pois elas me auxiliarão em uma tese de doutorado.”
“Em 2013, recebemos um ofício com o número MDA-GM 4710/2013-13 enviado pelo
Senado Federal para o INCRA do Rio de Janeiro, porém, após o INCRA mudar de
endereço, perdemos o documento. Diante disso, gostaria de solicitá-lo.”
“Solicito o reenvio da resposta do setor referente à mensagem enviada, por meio do
portal do Senado Federal, no dia 26/03. Informo que teve um problema em meu email e as mensagens e os materiais foram apagados. Protocolo: XXXX. Código da
demanda: XXXX.
"Bom dia, gostaria de saber quantas PECs, de iniciativa do Senado, tramitam
atualmente no Senado Federal?" (sic)
“Prezada autoridade da Secretaria de Gestão de Informação e Documentação
(SGIDOC) do Senado Federal. Eu solicito que o Senado Federal, assim como já faz a
Câmara dos Deputados, passe a disponibilizar os resultados de votações em arquivo
aberto, e não em um PDF digitalizado. O arquivo da votação deve conter as seguintes
informações de todos os votantes: nome, partido, UF e voto. O Senado deve fornecer
essas informações sobre todos os senadores em exercício, independentemente de o
senador estar ausente, em licença parlamentar, em missão no exterior etc.
Atualmente, o Senado só dispõe os nomes dos senadores que, de fato, participaram
da votação (ou seja, que votaram "sim", "não", "abstenção" ou que "não votou" por
conta do artigo 51 do regimento interno). Assim, para o cidadão detectar os senadores
ausentes, o cidadão precisa fazer um cruzamento desses dados com a lista de
senadores em exercício. Isso dificulta bastante o monitoramento do Legislativo. Eu
lembro que o Senado Federal deve fazer o máximo para facilitar o acesso aos
posicionamento dos senadores e que esse procedimento já é feito pela Câmara dos
Deputados. Gostaria de lembrar que, como a Câmara adota um sistema tecnológico,
os dados de votações entram no portal oficial em menos de 1 minuto após a votação.
Isso não ocorre no Senado, já que depende de trabalho de servidores até a
digitalização e upload do arquivo PDF. Por isso, eu reforço aqui a expectativa na
transparência do Senado Federal, que deve dar exemplo e que é uma Casa de reflexão,
cujos posicionamentos devem ser monitorados por todos os cidadãos. Sendo assim,
não há justificativa para o Senado ainda fornecer esses dados de forma pouca
transparente.”(sic)
“Olá, boa tarde. Solicito que o Senado Federal faça alterações no Sistema de
Informações ao Cidadão (ESIC) para que o cidadão possa acompanhar os pedidos de
Lei de Acesso à Informação (LAI) pelo portal do Senado, com a consulta do número de
protocolo. Da atual forma, o ESIC permite apenas o cadastro do pedido de LAI e obriga
que o cidadão fique atento ao e-mail, sem poder consultar o texto do pedido, bem
como o status, o setor responsável e a data da solicitação. Eu gostaria de lembrar que
o ESIC da Câmara dos Deputados e do Governo Federal já são mais atualizados e
permitem um acompanhamento melhor, após o login no sistema. Os sistemas da
Câmara e do Governo Federal também facilitam o uso de recursos às respostas
enviadas pelo ESIC e o cumprimento dos referidos prazos de recursos.” (sic)
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“Boa noite, peço informações sobre possível certame que deverá ocorrer em breve ou
não deste órgão. Sabe o atual quadro de pessoal. E na situação de ocorrer
pedido/autorização de concurso público, existe algum nº de protocolo que possa
acompanhar? Qual o nº e endereço? Quais os cargos?” (sic)
"Caros Gostaria de receber a quantidade de projetos aprovados pelo Senado Federal
anualmente entre o período de 2007 e 2018 por estado. Se possível, gostaria que esses
projetos fossem, anualmente, divididos em áreas." (sic)
“Prezados, Gostaria de solicitar as informações sobre as datas de aprovação do texto
final das Medidas Provisórias já tramitadas no Senado Federal e na Câmara dos
Deputados.
Após
verificação
no
site
do
Congresso
Nacional
(https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias//mpv/encerradas), foi possível verificar que grande parte das datas não haviam sido
publicadas. Resumidamente, de uma amostra de 6.933 MP's (do período de 1988 2019) apenas 99 tinham a data de aprovação disponível. Atenciosamente.” (sic)
"Prezados, boa tarde! Quantos e quais parlamentares integraram por pelo menos um
dia a Comissão de Constituição e Justiça nas três últimas legislaturas finalizadas e na
legislatura vigente? É possível que essa informação ser disponibilizada de forma
analítica (separada por ano ou por legislatura) com data de entrada e saída do
parlamentar na CCJ?" (sic)
“Boa noite.
1 - Queria saber quais são os valores que cada senador recebe mensalmente para
custear suas despesas? Seja de gabinete, com materiais, consumo, etc.
2 - Quanto cada senador "pode gastar" mensalmente? Há um limite?
3 - Ele recebe algum valor adicional a essa verba mensal, ex. um "cotão" anual? Qual
seria o valor desse "cotão"? Todos recebem?
4 - Qual é a finalidade da concessão das verbas citadas acima?
5 - Qual é a legislação que regulamenta a concessão de verbas aos senadores?
6 - Além das verbas citadas acima, há ainda como custo ao erário público o valor pago
como subsídio aos senadores? Ou o subsídio já está incluso no valor das verbas?
7 - Todos os senadores têm direito à apartamento funcional? Qual é o custo mensal
que o erário público tem com a manutenção desses apartamentos?
8 - Em quanto está avaliado cada apartamento funcional, supondo que houvesse uma
venda do mesmo? Obrigado.” (sic)
“Saudações fraternais. Por gentileza, gostaria de conhecer a relação dos deputados e
senadores que votaram a Lei Federal 12.305/10, assim como o seu Decreto
Regulamentador número 7.404/10.” (sic)
"Gostaria de saber se há licitação aberta para realização de novo concurso para o
Senado. Em caso de negativa, há previsão de abertura?"
“Gostaria de receber a última composição da Comissão de Seguridade Social e Família
do Senado, pois, por meio do site, não existe uma composição atual. Gostaria de saber,
também, onde consigo os relatórios anuais da Comissão desde o ano de 2000, pois sou
cientista política, estudo a dimensão política da família no Brasil e preciso do material
para análise e conclusão de um livro.”
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NEGATIVA
“Sou funcionário do TCU e gostaria de solicitar, se possível, via webservice, o CPF dos
INTEGRAL DE
senadores. Estamos trabalhando em um projeto e precisamos dessa informação."
ACESSO*

“Prezados, Quando foi criada a Consultoria Legislativa do Senado Federal? Quais
órgãos de assessoramento parlamentar que antecederam essa estrutura?
Atualmente, quais atos normativos regulamentam a Consultoria Legislativa do Senado
Federal? ” (sic)
"Bom dia,
Chamo-me XXXX, sou estudante de mestrado em Ciência Política pela Universidade
Federal de XXXX. Estou, atualmente, o Legislativo Brasileiro. Estou enviando essa
mensagem para solicitar o envio dos projetos de leis que foram elaborados apenas por
senadores, ou seja, não são os projetos que vieram da Câmara ou do Executivo, apenas
os projetos elaborados pelo Senado Federal no período de 1995 a 2018. Quando
referi-me a projetos de Lei, inclui-se propostas à emenda constitucional, projetos de
lei complementar e ordinária, decretos legislativos. Em caso de qualquer dúvida sobre
o pedido, peço que me encaminhe algum e-mail. Grato, XXXX." (sic)
“Senador XXXX, recebi resposta da demanda XXXX explicando que a notícia veiculada
a seu respeito é ‘fake’, o que configura crime e cabe processo. Pergunto ao senador se
as devidas providências relacionadas ao jornal que veiculou a notícia já estão sendo
tomadas e solicito detalhes.”
“Boa tarde!
Trabalho no TCU e preciso do CPF dos senadores via webservice. No webservice da
Câmara dos Deputados é disponibilizado o CPF dos deputados. Se possível gostaria de
saber o motivo dessa informação não ser disponibilizada. Agradeço desde já.
XXXX.”(sic)
“Solicito dados sobre os valores que foram gastos nas reformas dos imóveis funcionais
e aquisição de mobiliário e demais objetos, ou eletrodomésticos para esses imóveis,
no período de outubro de 2018 a julho de 2019. Solicito, também, o nome dos
senadores que ocupam os imóveis que passaram por reforma nesse período.” (sic)
"Encaminhei uma solicitação de informação que gerou o protocolo XXXX e não recebi
resposta e não há no site um campo para acompanhar a demanda." (sic)
“Boa tarde,
De acordo com a Lei Acesso a Informação, solicito relação da empresa que realiza
serviço de call center (Alô Senado) no órgão. Incluindo descrição de cada cargo com o
quantitativo, e salários, discriminados por cargo. Atenciosamente!” (sic)
“Solicito dados das viagens oficiais de senadores para o exterior nos primeiros
semestres dos anos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Peço os nomes dos senadores que
viajaram em missões para outros países, o objetivo de cada missão, os nomes de todas
as pessoas que acompanharam os senadores, as despesas de cada senador nas viagens
e os nomes de todas as cidades estrangeiras visitadas pelos senadores, e o motivo da
visita.” (sic)
“Prezados, boa tarde!
Gostaria de solicitar informações de duas naturezas:
1) Acesso ao Manual ou Cartilha que explique o funcionamento do sistema por meio
do qual o parlamentar entra em contato com a Consultoria Legislativa do Senado
Federal
(ex.
https://www2.camara.leg.br/acamara/estruturaadm/diretorias/diretoria-legislativa/estrutura-1/conle/servicos1/manual-do-usuario);
2) Reiterando um pedido anterior não respondido: com base na Lei de Acesso à
Informação, e respeitado o sigilo do mérito dos trabalhos apresentados, gostaria de
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saber, em números absolutos e porcentagem (tendo como recorte 15.05.2005 e
04.04.2019 - outro que vocês consigam mensurar), quantos pareceres sobre emenda
constitucional direcionados à CCJ, produzidos pela Consultoria Legislativa e enviados
aos parlamentares, foram acompanhados de algum trabalho adicional informando
sobre alguma ressalva de entendimento ou de inconstitucionalidade pelo Consultor
Legislativo? Desde já agradeço a colaboração. Atenciosamente, XXXX” (sic)
“Bom dia! Poderiam, por favor, me enviar as planilhas dos projetos de matérias
tributárias, previdenciárias, trabalhistas e ambientais com tramitação ativa?
Obrigada!” (sic)
“1. Eu, XXXX, solicito dados relativos - mas não se limitando a – as seguintes
informações:
a. Lista de imóveis pertencentes ao Senado Federal que estão ocupados atualmente;
b. Senador a qual cada imóvel funcional foi designado;
c. Lista de imóveis pertencentes ao Senado que estão vagos atualmente;
d. Lista de imóveis do Senado que estão em obras;
e. Detalhamento das despesas para manutenção dos imóveis em 2019.
2. Solicito que os dados sejam enviados em formato de planilhas .xslx
3. Em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o
acesso às informações requisitadas deve ser imediato. Não sendo possível o acesso
imediato, a resposta, em conformidade com o referido artigo, deve ser expedida no
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do protocolo deste requerimento junto a
esta Casa. Para o recebimento da resposta, comunico o seguinte endereço:
XXXX@gmail.com. Atenciosamente,” (sic)
Solicito receber cópia por e-mail de quantos e quem são os senadores atuais que
aderiram à aposentadoria especial
"Prezados, boa tarde. Gostaria de saber o número de servidores efetivos que atuam
no cargo de consultor da subárea Direito Tributário e Financeiro na Consultoria
Legislativa do órgão. Obrigado."
“Solicito a gentileza de me encaminhar cópia do Projeto de Lei do Senado n° 249, de
1989. Agradeço e aguardo, XXXX.”
"Olá, boa tarde! Sou repórter do Portal XXXX e estou fazendo uma pauta sobre quebra
de decoro no Senado Federal. Eu preciso (pela Lei de Acesso À Informação) dos
registros de todos os pedidos de quebra de decoro que já chegaram ao Conselho de
Ética do Senado desde a sua criação. Conseguem me enviar? Agradeço a atenção."
(sic)
“Boa noite, meu nome é XXXX, e moro no Rio de Janeiro. Tenho o sonho de trabalhar
no Senado Federal, e gostaria de saber se há previsão de concurso público para o cargo
de Analista Legislativo Processo Legislativo, ainda esse ano. Os cursos preparatórios
divulgam muitas notícias, e não sei no que acreditar, por isso envio essa mensagem.
Obrigado.” (sic)
“Desejo receber, por meio de e-mail, a lista dos membros da Comissão Mista de Planos
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), contendo o nome, telefone, partido e
estado de cada senador.”
"Pessoas, Solicito as informações:
- Qual o salário do senador.
- Quais benefícios, verbas e adicionais o senador tem direito.
XXXX CPF XXXX." (sic)
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“Solicito informações de alguma minuta de projeto de lei para garantir Atendimento
psicológico e psiquiátrico a servidores públicos. Atenciosamente,” (sic)
"Mediante a LAI, 02/07/2019 solicitei informações e dados sobre artigo publicado pelo
XXX, protocolo XXXX. Passaram-se já os 20 dias regulamentares, mas não houve
resposta. Solicito esclarecimentos." (sic)
"Gostaria de ter acesso ao Ato 1/1991 do Senado Federal, de 6/2/1991, publicado em
20/3/1992." (sic)
"Solicito os documentos que foram anexados ao PLS 93/1993, à MP 2012-2/1999 e ao
PLV 2/2000, para enriquecer um estudo sobre o histórico e a evolução dos debates
legislativos sobre o acesso à saúde no Brasil.”
"Visando a avaliar questão relativa a equidade, solicito o envio de informação de
número de servidores efetivos no Senado Federal, por gênero, escalonados pelo ano
de admissão; desde a década de 80, e a proporção de servidores efetivos em atividade,
por gênero, nos anos da última década." (sic)
"Solicito a exposição de motivos da Lei n. 13303/2016 - Estatuto Jurídico das Estatais."
(sic)
“Prezados, boa tarde. Meu nome é XXXX, CPF XXXX, faço parte do Grupo de Estudos
em Tributação Ambiental (GTA-CNPq) da Universidade Federal do XXXX (XXX) e
estamos pesquisando sobre Direito Tributário Ambiental aplicado a Energia Solar e
Crédito do Carbono. Gostaríamos de requisitar todos os projetos de lei a partir de
março de 2019 relacionados as temáticas do nosso Estudo:
- Energia Solar;
- Crédito do Carbono/Mercado do Carbono/Preço do Carbono/Tributação do Carbono.
Aguardo retorno.” (sic)
"Prezados Senhores, bom dia. A par de cumprimentá-los cordialmente, observamos
que grande quantidade de órgãos está aderindo ao registro de preço nº 82/2018,
processo Senado Federal nº XXXX, para aquisição de fornecimento de água mineral
envasada em vasilhames de 20 (vinte) litros. A respeito destes processos,
perguntamos se foram realizados estudos que demonstrem o ganho de eficiência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública quanto à adesão, nos
termos do §1º-A art. 1, do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018? Aproveitamos
a oportunidade para solicitar vistas aos processos de adesão, que podem ser enviadas
de modo eletrônico para o e-mail XXXX@gmail.com. Agradeço desde já. Brasília-DF,
29 de julho de 2019, XXXX." (sic)
"Boa tarde, Sou técnica legislativa, lotada na Divisão de Instrução e Pesquisa da
Diretoria do Legislativo da Câmara Municipal de XXXX. Estamos realizando uma
pesquisa sobre governança corporativa nas Casas Legislativas brasileiras e gostaríamos
de obter as seguintes informações sobre o funcionamento do Senado Federal:
Qual a estrutura administrativa do Senado Federal? (Gentileza enviar arquivo ou link
com o organograma).
A Casa adota algum procedimento padronizado de governança corporativa? Em caso
afirmativo:
Há norma regulamentando este procedimento? Qual?
Qual o setor responsável por gerenciar esta prática?"
"Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, os dados a seguir:
Quantas unidades o Senado mantém fora de Brasília e onde estão essas unidades?
Quantos servidores há nas instalações fora de Brasília e qual o orçamento destinado à
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cada uma das unidades? O Senado ainda dispõe de uma unidade no Rio de Janeiro?
Qual o objetivo de manter essa unidade? Quantos servidores ativos há nesta unidade
e qual orçamento é destinado a esta unidade? Agradeço desde já." (sic)
“Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, os dados a seguir:
Quantas pensionistas (de servidores e parlamentares) há no Senado e há quanto
tempo recebem pensão?
Qual a relação dos pensionistas do Senado (de servidores e parlamentares) e há
quanto tempo recebem o benefício?
Qual a relação dos pensionistas do Senado (de servidores e parlamentares) e qual o
valor do benefício?
Quais as regras para a suspensão do recebimento da pensão após a morte do
beneficiário?
Quais casos já foram identificados de pessoas que receberam o benefício mesmo após
a morte do beneficiário por má-fé ou por fraudar a documentação anual de
atualização dos dados?
Quantas fraudes o Senado já identificou de pessoas que recebiam de forma irregular
a pensão após a morte do beneficiário?
Essas pessoas são processadas ou obrigadas a ressarcir o Senado? Qual o valor o
Senado já ressarcido?” (sic)
“Olá, desejo obter as transcrições das sessões da Comissão de Relações Exteriores das
quais tenham participado XXXX e XXXX, separadamente, quando eram ministros das
Relações Exteriores. Pode-se delimitar as buscas, portanto, de maio de 2016 a janeiro
de 2019. Obrigada.” (sic)
“Desejo receber, por e-mail, o valor de gastos de todos os senadores referentes aos
gastos com cota, verbas de gabinete, passagens aéreas, combustível, alimentação,
cartão corporativo e despesas médicas.”
“Minha solicitação LAI de 02/07/2019, protocolo XXXX não foi respondida, apesar do
prazo de 20 dias ter se esgotado. Não houve comunicação de adiamento. Solicito
esclarecimentos.” (sic)
“Solicito receber cópia da PEC 45/2017, que institui novo regime especial de
pagamento de precatórios até 31 de dezembro de 2024, para acompanhamento de
interesse pessoal.”
“Solicito o documento de impeachment impetrado pela deputada estadual XXXX
contra o XXXX, XXXX.” (sic)
"Bom dia, gostaria de receber o código de ética de funcionários da carreira de polícia
legislativa, se houver específico. Ou código de ética dos funcionários do Senado de
forma mais ampla e geral, ou que documentos existem para orientar os seus
funcionários quanto a comportamento social, no trabalho, regras básicas de decoro, e
mesmo responsabilidades e direitos quando participantes de processos judiciais cíveis,
sejam como parte autora, ou como parte ré, ou mesmo como terceiro interessado."
(sic)
"Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia digital ou da chave de acesso
da nota fiscal eletrônica da despesa ressarcida ao senador XXXX, no valor de R$
66.730,00, emitida pela empresa XXXX, em 12 de março de 2019."
“Com base na Lei de Acesso à Informação e para garantir a transparência pública
determinada por essa lei, solicito detalhamento das despesas ressarcidas pela CEAPS
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ao senador XXXX, referentes às notas emitidas pelas empresas:
XXXX em 16/7/19 - R$ 7.250,00
XXXX - produção e pós produção audiovisual em 16/7/19 - R$ 3.578,00
XXXX em 17/7/19 - R$ 4.042,00” (sic)
“Solicito receber por e-mail os nomes e os números dos gabinetes dos senadores que
compõem a Subcomissão Permanente da Pessoa com Deficiência, para meu
RESPONDIDO
conhecimento. Ressalto ser grata por eles proporem soluções que beneficiem os
deficientes, das quais, inclusive, sou beneficiária.”
*

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

