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Relatório Mensal  

Novembro de 2013 

 

1 NÚMERO DE PEDIDOS 

No mês de novembro foram recebidas 108 solicitações de 

informações, dos quais 22 ainda estavam pendentes de resposta em 

04/12/2013. No Anexo I encontram-se a lista de todos os pedidos de 

informação. 

2 PRAZO DE RESPOSTA 

Dos 108 pedidos de informações, 22 (20,4%) aguardam resposta, 51 

(47,2%) foram atendidos até um dia, 19 (17,6%) foram atendidos entre 

dois e cinco dias, por fim, 16 (14,8%) pedidos foram atendidos entre seis e 

trinta dias. Não houve nenhuma negativa de acesso neste mês. 
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3 TEMAS DOS PEDIDOS 

QTDE. DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

7 SENADOR 
Biografia, imóvel funcional, veículo, foto, pronunciamentos, gabinete, 

processos e representações, vantagens e prerrogativas. 

19 SERVIDOR 
Lotação, cargo, função, meios de contato, aposentadoria, licenças, 

afastamentos, benefícios, nomeação e exoneração de comissionados. 

5 REMUNERAÇÃO 
Servidor, parlamentar, salário, vantagens, proventos, horas-extras, teto 

constitucional, diárias. 

14 ATIVIDADE LEGISLATIVA 
Plenário, comissões, sessões, tramitação, veto, acompanhamento, medida 

provisória, proposições, LDO, LOA, PPA, DCN, DSF 

9 
ATIVIDADE 

ADMINISTRATIVA 
Requerimentos, cópias de processos, pareceres e documentos, reforma 

administrativa, despesas do Senado, cursos ILB/Interlegis. 

- 
GASTOS COM SAÚDE E 

TELEFONIA 
Servidor, parlamentar, dependentes, pensionistas, IPC, aposentados, plano 

de saúde, SIS, SAMS, Saúde Caixa, credenciamento. 

- CEAPS E NOTA FISCAL 
Normas, cópias, valores, justificação das despesas, passagens, escritório na 

UF de origem, locação de veículos, consultoria, empresas. 

- VOTO E PRESENÇA Como votou o senador; presença; ausência justificada. 

7 ARQUIVO Pesquisas no acervo, cópias de audiovisual 

7 RECURSOS (*) Interposição de recurso contra resposta enviada pelo SIC.  

6 LEGISLAÇÃO 
Cópias, pesquisa, interpretação, vigência, alterações, revogação, normas 

internas do Senado. 

20 CONCURSO PÚBLICO 
Aprovação, nomeação, excedentes, previsão de aposentadoria, cargos 

vagos, atribuições, prorrogação, cadernos de prova. 

2 CONTRATOS E LICITAÇÕES 
Contratos, aditivos, valores, licitação, modalidades, edital, projeto básico, 

pagamentos, convênios, tercerização, estagiários. 

3 PORTAL DO SENADO E LAI 
Lei de Acesso à Informação, Portal da Transparência, Comissão Permanente 

de Acesso, Classificação de Sigilo, Conselho de Transparência. 

9 OUTROS 
Críticas, sugestões, consultas, reclamações, recursos orçamentários, vários 

assuntos no mesmo pedido. 

108 TOTAL GERAL  

(*) RECURSOS: Referem-se aos atendimentos 1180103, 1180105, 1180101, 1180097, 1180094, 1180107 e 1180106, todos de 

autoria de LUIZA KRUTZLER VEJA. Os recursos foram baixado em processo sob protocolo nº 00200.026865/2013-72, em 

20/11/2013, e encaminhados à Diretoria-Geral do Senado Federal. 

  



  

 

Anexo I – Lista dos pedidos de informação atendidos 

"Porque o PLCNº 75 de 2012 de autoria da ex Deputada e atualmente Ministra do TCU Ana Arraes 
Inscreve o nome de Bárbara Pereira de Alencar no Livro dos Heróis da Pátria. 
O PLC foi aprovado o parecer terminativo desde o dia 22 de agosto aguarda leitura no Plenário para 
aberta de recurso. 
Porque a demora da leitura? Quando vai ser lida?"  

"Venho, com fulcro nos arts. 37, caput, da CF/88; 2º, V, da Lei da Federal nº 9.784/99; e 3º, I, ao V da Lei 
nº 12.527/11 solicitar uma planilha com os dados dos servidores efetivos e comissionados que 
trabalhavam no SF no mês de janeiro de 2013, igual ao arquivo TODOS que existe na sessão Recursos 
Humanos no link (http://www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp)"  

"Solicito acesso e cópia da tabela de custos com seguro veicular da frota de carros pertencentes ao 
Senado, devendo estar registrado o valor pago para cada carro, constando também o modelo e ano de 
fabricação, bem como a empresa contratada para prestar o serviço. 
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 deve ser expedida no 
prazo máximo de 20 dias, contados do protocolo deste Requerimento."  

Gostaria de saber o quantitativo de servidores efetivos de nivel superior, não incluídos nessa contagem 
os Analistas Legislativos- Apoio Técnico-Administrativo- Especialidade Administração (AADM), que estão 
alocados em funções típicas de serviços de administração.  
Ou seja, quantos servidores distintos dos AADM desempenham funções típicas de administração e 
diferentes de sua qualificação original, conforme estabelecido no Quadro de Cargos Efetivos do Senado 
Federal. 

"Bom dia! Gostaria de saber informações sobre o acervo referente aos discursos de Tancredo Neves. 
Como eu faço para ter acesso? È possível fazer o pedido para receber em casa? Desde já agradeço pela 
atenção, aguardo retorno. 

"De acordo com a Lei de Acesso à Informação, requeiro acesso ao detalhamento dos gastos do Senado 
com a manutenção da residência oficial da presidência da Casa, incluindo todas as despesas 
(alimentação, limpeza, segurança, compra de móveis, etc), em 2013. Obrigada."  

"Tendo em vista que há concurso público válido e vigente, há necessidade de servidores, há vagas 
decorrentes de aposentadorias e há orçamento disponível para nomeações, gostaria de saber se haverá 
nomeações de servidores ainda nesse ano de 2013."  

"Prezados, gostaria de solicitar informações sobre a frota de veículos próprios e alugados pelo Senado 
em 2011, 2012 e 2013. Quantos e quais carros o Senado aluga ou alugou? Quais são os valores de cada 
aluguel? Quais são as empresas prestadoras do serviço? Por favor, detalhar o início e fim da vigência dos 
contratos.Quantos e quais são de propriedade da Casa? Qual é o valor gasto mensalmente com a 
manutenção dos veículos? Por favor, detalhar os gastos realizados com manutenção. Atenciosamente."  



  

 
Em face dos últimos avanços relativos à transparência de informações sobre a utilização de aviões da 
Força Aérea Brasileira por autoridades, e tendo em vista que a publicação em transparência ativa de 
dados acerca deste tema, feita no sítio eletrônico da FAB, não traz informações sobre a identidade de 
acompanhantes de tais autoridades, indago: 
 
a) O Senado tem disponibilizado os dados relativos à identidade de acompanhantes de autoridades em 
voos da FAB em transparência ativa? Em caso afirmativo, tais registros remetem a período anterior à 
vigência da Lei de Acesso à Informação? 
b) O Senado tem disponibilizado estes dados em transparência passiva? Em caso afirmativo, solicito 
acesso à identificação de acompanhantes do ex-presidente da Casa, Senador José Sarney, bem como do 
atual presidente, Senador Renan Calheiros, em voos ocorridos ao longo do ano de 2013. 

"Prezados Senhores, sou historiadora e professora da UnB.  Estou precisando, com urgância, de localizar 
a Mensagem Presidencial, enviada ao Congresso Nacional em 1964, pelo Presidente João Belchior 
Marques Goulart. Agradeço-lhes pela atenção, Lucilia de Almeida Neves Delgado"  

"Solicito com base na Lei de Acesso a Informação a Prova Objetiva e Discursiva do cargo Analista 
Legislativo - Controle Interno (Especialidade: Contabilidade) Senado Federal do concurso público EDITAL 
N°2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011."  

"Gostaria de receber as informações e  legislação para acompanhar, fiscalizar e orientar o procedimento 
de compra, acondicionamento, e inspeção da MERENDA ESCOLAR. Uma vez que esta está incluída no 
SAN, SISAN PNSAN. 
SOU O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR PORTARIA Nº 0095/2013  VÁRZEA ALEGRE-CE MORO NA 
RUA IRINÉIA MOISÉS DA SILVA, 37 - BAIRRO ALTO DO TENENTE - CEP 63540-000, VÁRZEA ALEGRE-CE"  



  

 
1. Com base na lei 12.527/2011, solicito recurso quanto à resposta ao Pedido de Informação de 
protocolo 0069416/13/WW. Sei que este não é o canal indicado pelo Senado para recursos, mas haja 
vista a limitação de 500 caracteres no formulário disponibilizado pelo Senado (limitação que nos causou 
espanto, pois não é a praxe em outros órgãos públicos, como ministérios, CNJ etc), optamos por fazer o 
envio por aqui. Solicito que repassem o recurso ao SIC do Senado, por gentileza. Sugerimos também que 
o limite de caracteres seja retirado, para que os cidadãos possam ser integralmente atendidos, o que 
não é possível dada a restrição no formulário do Senado. 
 
2. Quanto à resposta dada pelo SIC do Senado para a solicitação 0069416/13/WW (marcado sob o 
intertítulo: "Atendimento 1180094" no e-mail de resposta), segue nosso recurso: havíamos solicitado 
também o número e a justificativa para cada um dos Pedidos de Informação que não estão entre 
"deferidos" e "deferidos" (por exemplo, os que estão em tramitação), o que não foi respondido pelo 
Senado Federal. A resposta dada até agora é insatisfatória, aguardamos um complemento. 
 
3. Por último, dois apontamentos: um, quanto ao pedido feito sob o protocolo 0069416/13/WW. Nos 
causou estranheza que o SIC do Senado, na resposta, tenha informado que o pedido foi registrado com 
número diferente do que o próprio SIC havia informado no início. O segundo número dado foi 
0069631/13/PA. Supomos que este segundo número esteja errado. Por gentileza, podem confirmar 
isso? 
 
4. O segundo apontamento: o envio das respostas a todas as solicitações em apenas um corpo de e-
mail, como vossas senhorias fizeram, dificulta muito identificar quais as respostas certas para cada 
pedido realizado. A LAI prevê que cada solicitação tenha uma resposta. Não está previsto que dois ou 
três pedidos possam ser respondidos em conjunto, como o SIC fez. As respostas dessa forma são 
insatisfatórias, já que cada pedido foi bem específico e formulado de maneira a ser respondido 
separadamente. Aguardo que seja dada uma resposta para cada um dos pedidos feitos.  

Quanto à resposta dada pelo SIC do Senado para a solicitação 0069419/13/WW (marcada sob o 
intertítulo: "Atendimento 1180097" no e-mail de resposta), segue nosso recurso: a informação contradiz 
outra resposta dada pelo próprio Senado no atendimento 1180094 - os senhores haviam dito que dois 
pedidos de informação foram negados devido a processos investigativos "com sigilo assegurado pelo 
art. 17 do Código de Processo Penal e pelos arts. 22 e 23, VIII, da Lei nº 12.527, de 2011". Ou seja: há 
dois pedidos de informação negados com base no inciso VIII da lei 12.527/2011, sim ou não? Uma das 
duas respostas dadas pelo Senado está errada.  

Quanto à resposta dada pelo SIC à solicitação 0069426/13/WW (marcada sob o intertítulo: 
"Atendimento 1180101" na resposta), segue o recurso: significa que não há documentos classificados 
pelo Senado? Entendo que a resposta dada, de que "não existem, neste momento, as listagens 
requeridas" não confirma se há ou não papéis sigilosos. Caso haja documentos classificados pela Casa 
entre janeiro e setembro de 2013, segundo a LAI ou por legislação diferente, quero saber quantos são - 
repito o pedido anterior por uma lista com informações como data de classificação e número de 
referência, detalhamentos esses previstos na LAI. Reitero o mesmo pedido para documentos 
desclassificados. 

Quanto à resposta dada pelo SIC do Senado para a solicitação 0069427/13/WW (marcada sob o 
intertítulo: "Atendimento 1180105" no e-mail de resposta), segue nosso recurso: fizemos também a 
solicitação de qual a previsão para 2014 de medidas para a promoção da Lei de Acesso à Informação no 
âmbito do Senado Federal, o que não foi respondido. A resposta até agora é considerada insatisfatória 
nos termos descritos.  



  

 
Quanto à resposta dada pelo SIC do Senado para a solicitação 0069429/13/WW (marcada sob o 
intertítulo: "Atendimento 1180103 e 1180105" no e-mail de resposta), segue nosso recurso: o pedido 
enviado não solicita informações sobre a promoção da LAI, nem sobre o SIC no âmbito do Senado, mas 
sim sobre a participação social em geral promovida pelo Senado - audiências públicas, consultas sociais 
e outras atividades no âmbito da Casa e de suas comissões, para que o público mantenha-se informado 
participe das decisões da pasta. Dito isto, repito a pergunta realizada anteriormente. 

Quanto à resposta dada pelo SIC do Senado para a solicitação 0069430/13/WW (marcada sob o 
intertítulo: "Atendimento 1180106" no e-mail de resposta), segue nosso recurso: havíamos solicitado o 
valor total gasto com publicidade oficial pelo Senado e não informações sobre contratos com agências. 
A solicitação do valor gasto independe de a estrutura responsável pelas ações publicitárias pertencer à 
Casa ou não, já que mesmo o Núcleo de Publicidade e Marketing tem uma previsão de verba anual para 
executar suas ações. São gastos com salários, impressão de folders, panfletos, edição de vídeos etc 
executados pelo núcleo. A resposta correta, portanto, seria informar o valor em recursos aplicados no 
Núcleo de Publicidade e Marketing para suas ações no ano de 2012. Não informar esse dado significaria 
negar o acesso à informação. Aguardamos uma resposta satisfatória dada por vossas senhorias. 

Quanto à resposta dada pelo SIC para a solicitação 0069434/13/WW (sob o intertítulo: "Atendimento 
1180107" no e-mail de resposta), segue o recurso: o link 
https://www12.senado.gov.br/transparencia/sen/viagens-oficiais remete só às consultas de diárias. Ao 
buscar "passagens e despesas com locomoção" para 2012, em um mecanismo de busca neste link 
(http://www.senado.gov.br/transparencia/orcfin/recdesp/despesas/pesquisaResultado.asp?txtDataInici
o=01%2F01%2F2012&txtDataFim=31%2F12%2F2012&optFase=2&txtFavorecido=&txtElemento=PASSA
GENS+E+DESPESAS+COM+LOCOMOCAO&selElemento=33), só é permitido buscar por CNPJ ou CPF, e 
não pelo nome do favorecido. Além disso, quase todos os resultados têm como favorecidos agências de 
viagens, e não servidores ou parlamentares. A resposta significa, na prática, uma negativa de 
informação e não permite saber os gastos do presidente do Senado, José Sarney, com viagens oficiais 
(diárias mais passagens) em 2012.  
 
Repito a solicitação anterior, que considero até agora não respondida: "Com base na Lei de Acesso à 
Informação (12.527/11), solicito saber qual o valor total gasto com viagens oficiais pelo presidente José 
Sarney em 2012?" 

"solicito informação a respeito do PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 266 de 2012, que Altera a Lei nº 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, para isentar o décimo terceiro salário do imposto de renda das 
pessoas físicas."  

"Solicito cópia digitalizada dos atos normativos (leis, Resoluções, Atos, etc) expedidos pelo Senado 
Federal e pelo Poder Executivo, que disciplinam a confecção da folha de pagamento dos servidores 
deste Poder, atos estes que disciplinam o teto constitucional, todos os itens que são inclusos no mesmo, 
e os itens não inclusos (horas Extras, férias, 13º, abono permanência), também os atos que disciplinam 
sobre quais valores incidem para cálculo dos descontos (previdência, IR)."  

"Gostaria de receber por email os arquivos em excel das listas das composições das comissões e 
conselhos do congresso e senado federal. Os arquivos disponíveis na página 
<http://dadosabertos.senado.leg.br/dataset/comissoes> não funcionam para o download."  

"Boa tarde, gostaria de receber por e-mail, o quantitativo de vagas disponibilizadas para estágio em 
arquivologia, separado por ano, a partir de 2010. Total em 2010, 2011, 2012 e 2013. Grato."( 



  

 
"Solicito as listas de votações nominais (por partido e nome do senador) da PEC do orçamento 
impositivo (em 06/11/13). 
Grato"  

"Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do Parecer n.º 509/2012-ADVOSF."  

Não consigo acessar o Diário do Senado Federal, aparece a seguinte informação - Acesso Negado, já 
conformei com o meu Suporte e não obtive sucesso, eu necessito  do encaminhamento do PDS - 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF), Nº 181 de 2013, publicado no dia 02/10/2013 no DSF 
Página(s): 68012. 
Vocês podem encaminhar está página e talvez a seguinte que tem o inteiro teor deste 
encaminhamento? 

"Gostaria de receber relação do número de funcionários (comissionados e concursados) que cada 
senador tem em sua função parlamentar, quer localizados em Brasilia ou em outras localidades. O 
objetivo é tentar fazer uma avaliação custo-beneficio-participação e/ou produtividade que cada 
palamentar, sob minha visão, vem apresentando. 
Por exemplo, a excelente senadora Ana Amélia, em pronunciamento hoje,disse contar com 21 
funcionários, e os demais??   Obrigado."  

Nesta data, a Presidência do Senado Federal publicou uma carta ao Estado de São Paulo afirmando que 
a despesa com os 2.991 servidores efetivos foi de R$ 1.8 bilhão neste ano. Fazendo uma conta 
arredondada, o gasto médio com cada efetivo seria de R$ 600.000,00 apenas neste ano. Considerando 
que o teto do funcionalismo público é de cerca de R$ 30.000,00 mensais, solicito que seja discriminadas 
tais despesas."  

É o meu repudio devido ao fato de órgãos públicos que deveriam servir estritamente á população ou ao 
povo brasileiro, não o faz: 1- Gostaria de saber quanto foi enviado de verbas em 2013 á prefeitura de 
são vicente são paulo, pelo chamado PAC2 para as reformas ou construções de quadras esportivas nas 
escolas públicas, será que existem alguém aí em brasilia que me possa informar? 
joão carlos."  

Preciso desta resposta em padrão formal, ou seja, em papel timbrado e devidamente assinada e datada, 
com entrega pelo Correios. A consulta na internet não me atende. 
Gostaria de saber qual é o quantitativo de Analistas Legislativos-Apoio Técnico ao Processo Legislativo-
Especialidade Processo Legislativo que estão lotados em atividades tipicamente administrativas como 
RH, Compras, Arquivo etc. 

"Gostaria de saber sobre um projeto de lei que estava  para ser votado  na Comissão de constituição e 
justiça e cidadania do senado que garante a reintegração de ex- funcionários do banco do Brasil 
concursados, demitidos sem justa causa ou coagidos a pedir demissão de 1995 a 2002."  

"Solicito os seguintes dados do quadro do Senado Federal em 31/12/2006: 
1 - o total de cargos efetivos 
2 - o total de cargos efetivos vagos 
3 - o total de cargos efetivos providos 
4 - o total de cargos comissionados 
5 - o total de cargos comissionados vagos 
6 - o total de cargos comissionados providos Favor copiar esta solicitação na resposta para facilitar o 
entendimento."  



  

 
"CONSELHO TÉCNICO DA CONSULTORIA LEGISLATIVA. LOTAÇÃO IDEAL DOS NÚCLEOS TEMÁTICOS DA 
CONLEG. DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR ÁREA TEMÁTICA. ÚLTIMA DELIBERAÇÃO.  
Solicito-lhes a gentileza de encaminhar, via correio eletrônico, cópia da mais recente ata de reunião do 
Conselho Técnico da CONLEG que registre a distribuição, por área temática, dos 240 cargos de Consultor 
Legislativo do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 
Agradeço-lhes antecipadamente o ágil atendimento."  

"Solicito, via Lei de Acesso à Informação, uma lista com as horas extras pagas este ano, mês a mês, aos 
servidores da Casa, com a descrição de quem recebeu (nome, cargo e condição - efetivo ou 
comissionado)."  

"Solicito exclusão de texto no qual consta minha identidade, conforme link 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/401394/complemento_1.htm?sequence=2. 
Referida publicação disponibilizou também em site de busca estas informações.  
Neste sentido, peço que sites de busca sejam contatados para que sejam solicitadas exclusões desta 
publicação, para que minha identidade não seja mais divulgada, conforme ainda hoje verifiquei no 
Google, digitando meu nome. Grata."  

"Solicito-lhes a gentileza de enviar cópias eletrônicas de todos os atos administrativos publicados entre 
1985 e 2013 que estebeleceram a distribuição, por área de atividade, dos cargos de Consultor 
Legislativo, a iniciar pelo Ato nº 2 de 1985, da Presidência, publicado no Boletim de Pessoal nº 405, de 
1985 (páginas 20-21), e mencionado nos autos do MS 20.488-5/DF 
(http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85174 - página 8 do PDF). 
Agradeço-lhes a atenção."  

"Boa tarde, gostaria de solicitar a visualização do Diário do Congresso Nacional, 19/02/93, v. I e II, em 
especial no trecho que diz respeito à apresentação, discussão e tramitação da proposta da emenda 
constitucional 03/93."  

"Venho através desta, pedir informação sobre o custo do senador para a nossa federação. 
Solicito o salário dos sendores, todos os benefícios, incluindo passagens aéreas, se existe benefício de 
compra de alimento, vales, etc. Por favor inclua neste benefício gastos com o gabinete, como 
contratação de funcionários, gasto com material, etc."  

"Boa tarde, gostaria de ter acesso ao texto integral do Discurso proferido em 29/11/1973 pelo Senador 
José de Magalhães Pinto (ARENA-MG), correspondente à justificativa do seu Projeto de Lei n.º 143, que 
altera o Decreto-Lei n.º 25, de novembro de 1937. O catálogo do documento é Política Cultural. O título 
do documento é Pronunciamento do Senador Magalhães Pinto em 29/11/1973, com o formato em 
txt/xml. O código do documento é 611. Obrigado e aguardo retorno."  

"Estou fazendo Pos-Graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e a minha monografia 
será sobre o Direito de Greve do Servidor Público Federal.  
Gostaria muito de saber se houve algum debate, à época da promulgação da Constituição Federal de 
1988, sobre a inclusão ou não deste assunto na Carta Magna.  
Desde já agradeço a colaboração."  

"Por favor, solicito o número total de servidores efetivos,  de servidores comissionados e de 
terceirizados na data de hoje, isto é, 11/11/2013. Obrigada, Paula."  



  

 
"Prezados, gostaria de solicitar informações sobre as missões oficiais do Senado: 1) quais missões 
oficiais foram realizadas pela Casa em 2013 (janeiro até data da resposta); 2) quem participou delas 
(servidores, funcionários e senadores); 3) quanto custou cada passagem em cada viagem, mesmo que 
tenham sido trechos distintos; 4)qual empresa mediou a compra das passagens. No caso de ter sido o 
próprio Senado, qual órgão é responsável por estas compras?  

"Solicito o total de servidores efetivos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 
setembro e outubro e o gasto com o salário deles em cada um dos meses. Solicito o mesmo com o 
servidores comissionados."  

"SOLICITO INFORMAÇÕES DE COMO CONSEGUIR A EXPOSIÇAÕ DE MOTIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº. 142/2013, QUE Regulamenta o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria 
da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS."  

  "Solicito acesso e cópia dos registros de todas as infrações de trânsito cometidas por todos os veículos 
da frota do Senado desde o início da atual legislatura (2011-2013). Deve constar na resposta a 
discriminação de cada multa, com tipo de de infração, descrição do ocorrido, data e valor. 
 
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 deve ser expedida no 
prazo máximo de 20 dias, contados do protocolo deste Requerimento."  

"Solicito o envio do texto integral do Parecer nº 242/2005-ADVOSF, considerando que sou parte citada 
no Acórdão 2.602/2013, proferido pelo Plenário do TCU nos autos do TC-019.100/2009-4, o qual tratou 
de Relatório de Auditoria realizada pela SEFIP no Senado Federal, objetivando “verificar a legalidade dos 
valores constantes na folha de pagamento...”, sendo o meu caso particular, os valores da Função 
Comissionada, pagas acima do Teto Constitucional. Grato pela atenção."  

"solicito cópia em PDF dos atos normativos que norteiam a confecção da folha de pagamento dos 
servidores do Senado, exarados pelo Senado e Poder Executivo, dentre eles os que dispõe sobre o teto 
remuneratório (quais vantagens que entram e não entram nesse teto), sobre os descontos que são 
realizados (IR e Previdência) quais os itens que incidem tais descontos. Ja realizei esta consulta do dia 
05/11/2013 com o protocolo da solicitação sendo: 0075443/13/WW. Porem não obtive resposta."  

"Prezados, solicito que me seja enviado o inteiro teor do pedido de informação nº 0074191/13/PA 
solicitado por mim."  

"Com base na Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 2911, solicita-se a projeção de 
aposentadoria de servidores efetivos até o ano de 2018 e um quadro comparativo que correlacione: 
porcentagem de servidores efetivos e tempo de serviço."  

"Prezados, 
Solicito conhecer o teor do resultado do estudo iniciado em abril e com previsão de término em outubro 
acerca da análise da necessidade de contratação de aprovados do concurso público para 
Analista/Técnico/Consultor de 2012."  

Solicito o contato de e.mail do chefe de gabinete do Senador. Ciro Nogueira PP/PI. 



  

 
"Prezados, 
Solicito conhecer o teor do resultado do estudo iniciado em abril e com previsão de término em outubro 
acerca da análise da necessidade de contratação de aprovados do concurso público para 
Analista/Técnico/Consultor de 2012."(sic) 

"Gostaria de ter acesso ao texto do pronunciamento do Senador Dinarte de Medeiros Mariz  publicado 
no DCN em 6 de dezembro de 1976, p. 8327, voto de pesar pelo falecimento do desembargador Adauto 
Maia."  

"Boa Tarde, 
Solicito a descrição detalhada das atribuições dos seguintes cargos: 
Auxiliar Parlamentar Intermediário; Auxiliar Parlamentar Sênior; Auxiliar Parlamentar Pleno; Assistente 
Parlamentar Intermediário; Assistente Parlamentar Júnior; Assistente Parlamentar Pleno."  

"1. Dados quantitativos de servidores ativos e aposentados, bem como pensionistas e cedidos para 
outros órgãos? 
a. Em números absolutos; 
b. Em números relativos: 
i. Por sexo; 
ii. Por faixa etária; 
iii. Por nível remuneratório; 
iv. Por escolaridade. 
2. Dados quantitativos de servidores comissionados: 
a. Em números absolutos; 
b. Em números relativos: 
i. Por sexo; 
ii. Por faixa etária; 
iii. Por nível remuneratório; 
iv. Por escolaridade; 
v. Por vínculo: 
1. Servidores efetivos do Poder Legislativo Federal e equisitados, inclusive com indicação de origem; 2. 
Servidores sem vínculo com o serviço público; 3. Servidores requisitados de outros Poderes ou Esferas 
(Estados, Municípios, Distrito Federal, empresas públicas, sociedades de economia mista, tribunais e 
Ministério Público da União e dos Estados); 4. Aposentados. 
c. Distribuição por Senador: 
i.Trabalhando em Brasília, levando-se em consideração os critérios da alínea ‘b’, além de gasto total; ii. 
Trabalhando nos Estados, levando-se em consideração os critérios da alínea ‘b’, além de gasto total. 
3. Quantificação de valores financeiros, em números absolutos e relativos com observância dos 
detalhamentos listados nos itens ‘1’ e ‘2’ elencados acima."  

"Reitero resposta do pedido à LAI nº 00100.014691/2013-23, o qual já encontra-se fora do prazo de 
resposta. Solicito informação a respeito de recurso, uma vez que a Casa não respondeu o documento no 
prazo legal. Agradeço desde já."( 

Venho por meio desta solicitar a descrição das atividades do servidor, o Sr. Luiz Fernando Concón 
Liñares, Secretário Parlamentar, Comissionado, admitido em 25/04/2012." 

Venho por meio desta solicitar o nome dos servidores (efetivos e comissionados) envolvidos com o 
Projeto de Lei do Marco Civil da Internet (PL n.º 2.126) e suas respectivas atividades, bem como 
consultorias e terceiros." 



  

 
Venho por meio desta solicitar a descrição das atividades da servidora, a Sra. Emília Maria Silva Ribeiro 
Curi, Secretária Parlamentar, Comissionada, admitida em 26/04/2013 Peço deferimento, 
Atenciosamente."  

Gostaria de acesso ao teor da Exposição de Motivos do Decreto nº 86.377/1981. 
Como posso obtê-lo? 

Venho por meio desta solicitar a descrição das atividades do servidor, o Sr. Ary César Interaminense 
Rodrigues, Assistente Parlamentar Pleno, Comissionado, admitido em 27/05/2011 Peço deferimento, 
Atenciosamente."  

Venho por meio desta solicitar a descrição das atividades do servidor, o Sr. Marcos Antônio Moser, 
Assessor Parlamentar, Comissionado, admitido em 07/06/2011 Peço deferimento, 

Venho por meio desta solicitar a descrição das atividades do servidor, o Sr. Adalberto Valentim Baka, 
Secretário Parlamentar, Comissionado, admitido em 19/03/2007 Peço deferimento, Atenciosamente."  

Venho por meio desta solicitar a descrição das atividades do servidor, o Sr. Sílvio Roberto Ramos, 
Secretário Parlamentar, Comissionado, admitido em 15/05/2013 Peço deferimento, Atenciosamente."  

Venho por meio desta solicitar a descrição das atividades do servidor, o Sr. Carlos des Essarts Hetzel, 
Secretário Parlamentar, Comissionado, admitido em 01/08/2012 Peço deferimento, Atenciosamente."  

Venho por meio desta solicitar a descrição das atividades do servidor, o Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas, 
Assessor Parlamentar, Comissionado, admitido em 11/09/2013 Peço deferimento,  

Venho por meio desta solicitar a descrição das atividades do servidor, o Sr. Eduardo Felipe Ohana, 
Assessor Parlamentar, Comissionado, admitido em 19/10/2011 Peço deferimento, Atenciosamente."  

Venho por meio desta solicitar a descrição das atividades do servidor, o Sr. Jaime Domingos Casas, 
Assessor Parlamentar, Comissionado, admitido em 05/11/2013 Peço deferimento, Atenciosamente." 
(sic) 

Venho por meio desta solicitar a descrição das atividades do servidor, o Sr. José Roberto Rodrigues 
Afonso, Assessor Legislativo, Comissionado, admitido em 03/07/2007 Peço deferimento,  



  

 
Venho por meio desta solicitar a descrição das atividades do servidor, o Sr. Dilson de Moura Peixoto 
Filho, Assessor Parlamentar, Comissionado, admitido em 15/01/2013 Peço deferimento,  

"Solicito o arquivo encaminhado pela Fundação Getúlio Vargas com a proposta de reestruturação 
administrativa do Senado Federal."  

"Olá, boa tarde. 
Gostaria de receber os arquivos CSV disponíveis no site do Senado (ver aqui 
    http://www.senado.gov.br/transparencia/rh/servidores/consulta_remuneracao.asp?2,537173E-02 ou 
aqui http://www.senado.gov.br/transparencia/rh/servidores/download_csv.asp?anomes=201308) mas 
acrescidos das colunas NOME DO SENADOR/SERVIDOR/PENSIONISTA  e MATRÍCULA DO 
SENADOR/SERVIDOR/PENSIONISTA. 
 A lista sem as informações que desejo também pode ser obtida no site do Senado, seguindo-se os 
menus Transparência -> Dados Abertos -> Remuneração. 
 
Gostaria de receber os arquivos CSV, com as informações adicionais de nomes e matrículas, referentes 
aos meses de AGOSTO DE 2013, SETEMBRO DE 2013 e OUTUBRO DE 2013. 
Nestes termos, peço deferimento. 
Eduardo Militão 
(61) 9601-5555"  

Estou desenvolvendo um banco de dados sobre as CPIs (da Câmara e Senado) e CPMIs de 1946 até os 
dias atuais, baseado em um feito pela cientista política Argelina Figueiredo. Gostaria de solicitar (pois 
me parecem estar faltando nos arquivos sobre CPIs e CPMIs) as Comissões de Inquérito que foram 
protocoladas mas não instaladas. Para as CPIs da Câmara só solicito os dados de 2002-2013, mas para as 
CPMIs e CPIs do Senado precisaria das informações desde a década de 1970.  

"Boa tarde! Gostaria de obter informações a respeito do andamento da tramitação de pedido formulado 
por mim junto à Secretaria de Transparência e Controle Social mediante correspondência física 
JG016822579BR a qual foi recebida internamente e protocolada sob o nº 00100.02358/2013-89. Desde 
já agradeço."  

"Olá Boa Tarde. Estou procurando os discursos no Senado do Senador pelo Amazonas Alvaro Botelho. 
Agradeço pela ajuda."  

"Gostaria se possível de receber documentos relacionados aos crimes contra honra que aconteceram no 
Brasil durante os séculos XIX e XX. Desde já agradeço a atenção de vocês 

"Boa noite , gostaria saber se qdo um PLS quando aprovado na Comissão de Cidadania e Justiça e estiver  
aguardando prazo para entrar na Ordem do dia, para passar pelo Plenário há  prazo para que isso ocorra 
ou não, o meu interesse específico é  sobre o PLS 250/05, que versa sobre aposentadoria especial para  
servidor público deficiente físico 

Solciito informação referente ao SESMT - Serviço Especializado de Medicina e Engenharia do Trabalho 
Existe cargo vago? 
Ou há previsão???"  



  

 
"Sou estudante do curso de Arquivologia da UnB e gostaria de receber, se possível, os instrumentos de 
pesquisa em formato digital utilizados pelo Arquivo do Senado. Tenho preferência pelo Inventário e o 
Catálogo de qualquer fundo ou série . 
Orbigada."  

Gostaria de receber carta em padrão formal, devidamente assinada e datada, contendo o Nome, 
Lotação, Data de Lotação, Cargo e Categoria dos servidores concursados Analistas Legislativos-Processo 
Legislativo (APL) que estão lotados em funções tipicamente administrativas, como RH, Licitações etc. 
 
Conforme Lei 12527, declaro não dispor de meios para realizar por mim mesmo essa pesquisa na página 
web do SF, por motivos diversos. 

"Trabalho em uma Casa Legislativa e estou responsável por uma pesquisa sobre instrutoria nas Casas 
Legislativas em nosso país. Gostaria de receber os documentos normativos que regem o trabalho de 
instrutoria no Senado. Entendemos como instrutoria o trabalho de planejamento e execução de 
atividades de ensino de temas de interesse dos servidores da Casa Legislativa, sendo realizado por 
servidores, ativos ou aposentados, ou profissionais externos."  

"Sou pesquisador e estou precisando de algumas informações. 
Sendo assim, amparado pela lei de informações gostaria de solicitar: 
- As normas relativas à aposentadoria dos Senadores 
- As normas relativas à jornada de trabalho dos Senadores 
- As normas relativas às punições (responsabilidade) dos Senadores 
- Os valores atualizados pagos aos senadores aposentados. 
Obrigado"  

"Sei que no período entre1946 e1950, o senador Getúlio Vargas passou longos períodos na fazenda, no 
Rio Grande do Sul. Estou precisando saber os períodos em que ele assumiu a cadeira de senador. É 
possível? 

  "Gostaria de saber quando haverá outro concurso público para o SENADO FEDERAL. Atenciosamente, 
Marcos - DF."  

"Recentemente um senador solicitou a contratação de intérprete de libras para as reuniões do senado e 
o presidente informou que será providenciada o mais rápido possível. Gostaria de saber como foi ou 
será feita essa contratação. Será criado cargo de intérprete ou será feita licitação para contratar o 
serviço? Favor esclarecer sobre o assunto."  

"Boa tarde,  
Gostaria de saber qual é o procedimento adotado pelo Senado Federal para um indivíduo tomar posse 
como servidor efetivo. Gostaria de confirmar quais são os prazos máximos entre a nomeação e a posse, 
e entre a posse e o exercício. Gostaria de saber também quais são os documentos que devem ser 
apresentados na data da posse (destacando os exames médicos que são necessários e a validade dos 
exames).  
 
Gostaria por último de saber se a posse pode ocorrer através de procuração dada a terceiro. Se sim, 
quais informações essa procuração deve conter? 
Obrigado"  



  

 
"Solicito os dados que havia requerido previamente, visto que os dados disponíveis sobre CPIs do 
Senado e CPMIs não contemplam as comissões protocoladas mas NÃO INSTALADAS, só apresentam as 
que tiveram trabalhos realizados. Seria excelente obter dados sobre as mesmas, em qualquer formato 
disponível." (sic) Atenciosamente, Caio Leite Rabelo Discente do 6° período da graduação em Ciência 
Política."  

Gostaria de obter a coleção de atas do Conselho de Estado!. Posso baixar em algum site ou tem 
impressa?? 

"Solicito informações a respeito do pedido de informações abaixo, já foi respondido? 
Não recebi o email com a resposta. 
 
Protocolo da Solicitação: 0075938/13/WW 
Solicitante: Ygor Costa Lima 
Solicitação feita em 08/11/2013 as 13:27:20"  

"Estou realizando uma pesquisa sobre a Emenda Constitucional n°20/1998. A Proposta de Emenda à 
Constituição que deu origem a ela foi a PEC n° 33/1995 (numeração da Câmara) e a PEC n°33/1996 
(numeração do Senado). Especificamente, estou buscando a emenda ou parecer do Senado que alterou 
o parágrafo 10 do art. 201. Gostaria de saber qual foi o motivo para tal alteração."  

Gostaria de receber carta em padrão formal, devidamente assinada e datada, contendo o quantitativo 
de Analistas Legislativos-Processo Legislativo(APL) que estão lotados em atividades tipicamente 
administrativas, como RH, Licitações etc. 
 
Conforme Lei 12527, declaro não dispor de meios para realizar por mim mesmo essa pesquisa na página 
web do SF e que, de acordo com o Decreto 7724, esta resposta é incumbência direta do Recursos 
Humanos do SF, não exigindo esforços adicionais. 
 
Favor responder transcrevendo a pergunta, já que o número de protocolo do questionamento 
apresenta erro e não confere com o número de protocolo indicado na resposta. 

"Gostaria de solicitar os gastos do Senado Federal com táxi aéreo em 2013. Além dos valores, os trechos 
voados em aviões particulares e os nomes dos senadores ou servidores que voaram cada trecho."  

O cidadão solicita receber exposição de motivos da Lei 12.010/2009. 

  O cidadão deseja receber a lista de CPIS e CPMIS, que foram protocoladas no Senado Federal, mas não 
foram instaladas, desde a origem até a presente data. Se possível, enviar para o e-mail: 
caiolr.93@gmail.com. 

"No art. 63 da Lei nº 8.112/1990, está estabelecido que a gratificação natalina corresponde a 1/12 (um 
doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no 
respectivo ano. Assim, no dispositivo legal, não há menção em relação à necessidade de que o efetivo 
exercício ocorra em determinado órgão. Entretanto, na IN CNJ nº 13, de 2008, está estabelecido que a 
gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no 
mês de dezembro, por mês de exercício no Conselho no respectivo ano. Dessa forma, por exemplo, se 
um servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, em efetivo exercício no referido cargo de 01/01 a 
30/11/20XX, tem sua vacância publicada em 01/12/20XX, e, na mesma data, após aprovação em 
concurso público, entra em exercício no Senado no cargo de Analista Legislativo, questiona-se se a grat. 
natalina desse servidor será calculada em 12/12 da remuneração de Analista Legislativo.Grato."  



  

 
"Como Brasileiro cumpridor dos deveres Nacionais, Estaduais, Municipais, venho solicitar às V.Excias. 
informar o quanto foi gasto até hoje em indenizações baseados em  homicidios por parte de militares  
devido o A5 e agora ao filho ou neto do Jango baseado em que? Desde já meus efusivos 
agradecimentos, Antonio Carlos Evangelista."  

"Gostaria de receber a lista de todos os servidores do senado que receberam licença capacitação este 
ano, o prazo em que eles obtiveram a licença e para que (qual curso, em que local). " 

"Gostaria de receber cópia do relatório final da CPI sobre acidente com o Césio 137, em Goiânia, 
ocorrido em Goiânia em 1987. A CPI foi instalada em 1988. 
Posso receber por email. Mas, uma vez que trabalho na Câmara, posso pegar este relatório no Senado, 
se for o caso."  

Gostaria de saber se também existe limite de reeleição para os Senadores ?  
Ou eles pode se reeleger quantas vezes conseguirem ?? 

O cidadão solicita a cópia impressa das provas de todos os cargos do Senado Federal realizadas no ano 
de 2008 e 2012. 

"Boa tarde, gostaria de saber quantos servidores efetivos e quantos servidores comissionados há no 
órgão no presente momento. 
Desde já agradeço a atenção."  

"Boa tarde, 
Necessito de informações para o seguinte caso: 
Determinado servidor público requereu à administração pública a conversão de férias vencidas e não 
gozadas em indenização pecuniária, argumentando que, por motivo de interesse público (necessidade 
do serviço), a administração não autorizara o exercício do direito. O órgão público indeferiu o pedido de 
conversão, ressaltando a ausência de autorização legal para o deferimento. 
 
Face a tal situação, solicito o posicionamento do órgão quanto a viabilidade de converter tal direito em 
pecúnia. 
 
Obrigado. 
Fabrício Eduardo de Oliveira" (sic) 

"Prezados, ref. ao pedido de informação nº 0080167/13/WW, registra-se que não é uma consulta sobre 
a avaliação que o Senado tem sobre a interpretação de lei por parte de outro órgão. Pedi apenas a 
informação sobre qual a interpretação do Senado sobre a aplicação do art. 63 da Lei nº 8.112/90, ou 
seja, qual o procedimento dessa Casa para o pagamento da grat. natalina a seus servidores. Dessa 
forma, em mais essa oportunidade, se um servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, em efetivo 
exercício no referido cargo de 01/01 a 30/11/20XX, tem sua vacância publicada em 01/12/20XX, e, na 
mesma data, após aprovação em concurso público, entra em exercício no Senado no cargo de Analista 
Legislativo, questiona-se se essa Casa pagará a grat. natalina desse servidor calculada em 12/12 da 
remuneração de Analista Legislativo ou em apenas 01/12. Grato" (sic) 

"Gostaria de saber quantos pedidos de aposentadoria há, neste momento, em tramitação para o cargo 
de Analista Legislativo - Administração.  
Obrigada,  
Larissa" (sic) 



  

 
"Prezados senhores, 
gostaria de receber duas informações: 
1 - quantos processos de solicitação de aposentadoria para o cargo Analista, especialidade de 
Administração, existem em curso atualmente no Senado Federal? 
2 - quanto tempo, em média, uma solicitação de aposentadoria é concluída? 
Att 
Gustavo Rezende de Oliveira" (sic) 

"Boa tarde,  
Sou assistente de pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas - Ipea.  
O Ipea irá realizar uma pesquisa sobre a Gestão do Conhecimento na Administração Pública Federal. No 
Senado existe alguma pessoa responsável pela área de Gestão do Conhecimento? Se existe qual o 
contato dessa pessoa (email, nome e cargo)?" (sic) 

"1) Qual a previsão de aposentadoria do cargo de técnico administrativo até julho/2014?  
2) Quantos pedidos de aposentadoria para este cargo estão em andamento?" (sic) 

"Caros, 
Gostaria de ter acesso ao documento histórico Comissão parlamentar de finanças do Império que 
discutia as tarifas alfandegárias de 1840-1889.Sou doutoranda da USP estudo tarifas alfandegárias. 
Att, 
Jussara." (sic) 

 
 
 
 


