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SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Serviço de Informação ao Cidadão 

Relatório Mensal 

Fevereiro de 2016 

 

1. NÚMERO DE PEDIDOS 

No mês de fevereiro foram recebidos 96 pedidos de informação, 

relacionados no Anexo I. 

O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no 

ano de 2016. 

 

2. PRAZO DE RESPOSTA 

Dos 96 pedidos de informação, 53 (55,2%) foram atendidos em até 

um dia, 13 (13,6%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 25 (26,0%) 
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foram atendidos entre seis e vinte dias e 5 (5,2%) foram atendidos em 

mais de vinte dias. 

 

2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2016 

Em relação ao ano de 2016, dos 189 pedidos de informação 

recebidos até o mês de fevereiro, 99 (52,4%) foram atendidos em até um 

dia, 26 (13,8%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 56 (29,6%) entre 

seis e vinte dias, e 8 (4,2 %) em mais de 20 dias. 
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3. TEMAS DOS PEDIDOS1 

ASSUNTO Total % 

ATIVIDADE LEGISLATIVA 34 35,4% 

CONCURSO PÚBLICO 24 25,0% 

SENADOR 7 7,3% 

CONTRATOS E LICITAÇÕES 7 7,3% 

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 6 6,3% 

SERVIDOR 5 5,2% 

ARQUIVO 5 5,2% 

REMUNERAÇÃO 4 4,2% 

GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA 2 2,1% 

CEAPS E NOTA FISCAL 1 1,0% 

VOTO E PRESENÇA 1 1,0% 

Total Geral 96 100,0% 

 

4. NEGATIVAS DE ACESSO 

Houve 4 (quatro) negativas de acesso no mês de fevereiro (4,2%), 

sendo 3 (três) a pedidos que solicitaram informações de caráter pessoal e 

1 (uma) a pedido que solicitou acesso a documentos utilizados como 

fundamento a tomada de decisão ainda não editada (§ 3º do art. 7º da Lei 

nº 12.527, de 2011). Nenhum desses pedidos gerou recurso. As razões das 

negativas foram prestadas aos requerentes. 

5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM-SE DISPONÍVEIS NOS 
PORTAIS DO SENADO FEDERAL 

25 pedidos foram respondidos com referência aos portais do 

Senado Federal, representando 26,0% do total do mês.  

                                                 
1
 Houve revisão dos pedidos recebidos em janeiro e classificados como “Outros”, o que resultou na 

reclassificação temática de 5 desses pedidos. 
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação 
 

 

 SOLICITAÇÃO STATUS 
"Com base na Lei da Transparência, requeiro a disponibilização da prova referente ao 
concurso de Analista Legislativo, área Processo Legislativo, do último concurso do 
Senado Federal, realizado em 2011/2012 pela FGV, uma vez que referida organizadora, 
contratada por esse órgão público, não a disponibilizou para a sociedade." (sic) 

ATENDIDO 

"Bom dia!! Estou fazendo uma Pós-Graduação e preciso de informações para meu TCC. 
Assim, gostaria que fosse informado os Projetos de Lei Ordinária Federal que foram 
considerados inconstitucionais pela Comissão de Constituição e Justiça nos anos de 
2014 e 2015 e, se possível, com a justificativa dada para a inconstitucionalidade. 
Grata." (sic) 

ATENDIDO 

"A imprensa esta divulgando a realização de concurso este ano para servidores do 
senado. Como o concurso depende de autorização, gostaria de saber se o certame já 
foi autorizado pela presidência da casa." (sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde!! Estou fazendo uma Pós-graduação e preciso de algumas informações para 
fundamentar meu TCC. Sendo assim gostaria que a CCJ me forneça a quantidade de 
Projetos de Lei Federal que foram considerados inconstitucionais pela Comissão entre 
os anos de 2010 e 2015. E, se possível, que forneça o nº dos respectivos Projetos. 
Grata." (sic) 

ATENDIDO 

"Ola, sou estudante da XXX, e curso engenharia civil. Estou fazendo um trabalho sobre 
o congresso nacional, mas não encontro quase nenhum conteúdo relacionado à cúpula 
do senado. Gostaria de saber se existe a possibilidade de voces enviarem fotos de 
projetos plantas baixas, cortes.. Obrigado pela atenção." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de ter acesso aos documentos referentes a construção do senado federal, 
como plantas, cortes, projetos estruturais e imagens. Sou estudante de engenharia civil 
da XXX e estou realizando um trabalho sobre a estrutura da cúpula do senado. 
Obrigado" (sic) 

ATENDIDO 

"Não encontro a matéria SF PLS 654/2015 de 29/09/2015  gostaria de acompanhar. 
Será que o link está quebrado?" (sic) 

ATENDIDO 

"Olá, boa tarde. Sou aluno do curso de Ciências Sociais da XXX. Junto com o professor 
XXX estamos realizando uma pesquisa em teoria politica acerca da soberania e controle 
dos poderes. Neste primeiro momento estamos analisando as audiências públicas, 
tanto no legislativo quanto no executivo. Gostaria de saber se é possível vocês 
disponibilizarem algumas informações históricas acerca da audiência publica no Poder 
Legislativo. Informações tipo: Qual foi a primeira audiência pública realizada pelo 
Senado? e pela Câmara? Quantas audiências públicas foram realizadas no Senado e na 
Câmara até hoje? Quem pode pedir a realização da audiência? A quem pedir? Qualquer 
informação de cunho histórico que vocês disponibilizarem já será de grande ajuda. 
Agradecido desde já. Att. XXX" (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito a quantidade de cargos vagos de cada subárea da Consultoria e 
Assessoramento Legislativo, tendo em vista meu interesse em participar de um 
eventual próximo concurso dessa Casa Legislativa." (sic) 

ATENDIDO 

"Obtive a informação através das redes sociais que o Senador XXX seria aposentado 
pela XXX, e por isso, teria renunciado aos proventos como Senador. Diante disso, 
gostaria de saber se a informação é verídica." 

ATENDIDO 
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"Boa tarde, faço doutorado em sociologia pela XXX e estou pesquisando o PL 122/2006 
(projeto de criminalização da homofobia). Não encontrei os vídeos, atas ou notas 
taquigráficas das audiências públicas que ocorreram para discutir o tema e gostaria que 
vocês disponibilizassem esses links para mim. Meu e-mail é: XXX Obrigada" (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito o discurso do Senador Renan Calheiros, proferido na terça-feira, 2/2, referente 
a abertura dos trabalhos legislativos." 

ATENDIDO 

"Boa tarde, Desenvolvo uma pesquisa de pós-graduação pela XXX cujo tema é "Ensino 
Jurídico". Irei passar uma semana em Brasília, no final do mês de março, e gostaria de 
saber qual o material que vocês possuem sobre este tema, inclusive se existem os anais 
do começo do século XX (estudo o período que vai desde o começo da República até o 
Fim do Estado Novo, 1891-1945). Muito obrigado, XXX" (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito o recebimento da cópia do PLS 555\2015, que dispõe sobre o estatuto 
jurídico, o regime societário e a função social da empresa pública e da sociedade de 
economia mista." 

ATENDIDO 

"Olá, gostaria de receber uma cópia para consultar o DCN1 - Diário do Congresso 
Nacional, Seção 1, publicado em 21/06/1950, acredito que página 9353, que contém o 
texto oficial do DECRETO LEGISLATIVO Nº 43 de 20/06/1950. (Relacionado ao Tratado 
Internacional GATT). Obrigado!" (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber se há algum estudo previsto para autorização de concurso public no 
senado." (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito cópia da exposição de motivos do PLS 219/2006, que estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico, transformado na norma jurídica 11.445/2007." 

ATENDIDO 

"Na qualidade de sócio gerente da empresa XXX, estabelecida da cidade de XXX - CNPJ 
nº XXX e tendo participado do Pregão Eletronico nº XXX do Senado Federal, venho 
solicitar cópia de inteiro teor do processo licitatório acima, incluindo todas as cópias de 
defesa prévia, recursos e respectivas decisões de todos os participantes do pleito 
acima. Se possível gostaria de recebê-los pelo e-mail abaixo. Antecipadamente 
agradeço." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber quais os concursos para analista legislativo o senado realizou no 
período de 2000 até 2008. PAra tanto, necessito conhecer os editais relacionados ao 
período." (sic) 

ATENDIDO 

"Requeiro informações sobre a tramitação da representação por crime de 
responsabilidade contra o ministro XXX, do XXX, por ter participado de julgamentos em 
que era parte o XXX, assumindo a relatoria de dois processos proferindo decisões em 
favor da instituição financeira, após ter sido beneficiário de empréstimo em condições 
especiais e favoráveis não praticadas no mercado, protocolada pelo cidadão brasileiro 
XXX, em abril de 2015. Requeiro também cópia dos pareceres e pronunciamentos dos 
senadores que compõem o processo." (sic) 

ATENDIDO 

"Como posso conseguir o texto da PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 113, de 
2015 aprovada em dez/2015?" (sic) 

ATENDIDO 

"Há previsão para realização de concurso público para servidores do quadro de pessoal 
do Senado Federal?" (sic) 

ATENDIDO 

"Prezados. Depois de informado pela mídia que 5 Senadores(as) gastaram como verba 
de gabinete aproximadamente R$ 2,5 milhões, valor este que me parece 
despropositado. Gostaria de saber: Quem controla tais despesas? Existe um budget 
para cada Senador? Quem aprova as mesmas? Gostaria muito de receber resposta que 
me permitisse formar um juízo de valor  correto sem pré- julgamento." (sic) 

ATENDIDO 
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"Boa tarde. Por favor, Eu gostaria de obter informações sobre o próximo concurso do 
Senado Federal para os cargos de Analista e Técnico Legislativo. Existe alguma previsão 
para o lançamento do Edital e a realização da prova? Há a possibilidade de que isso 
ocorra em 2016? Desde já, muito obrigado pela atenção." (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito cópia do processo que está aberto contra o Senador XXX no Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar." 

ATENDIDO 

"Boa noite; A minha dúvida é será que a PL 195/2015 (propõe mudança na legislação 
eleitoral para os policiais e bombeiros militares), poderá vigorar ainda esse ano antes 
das eleições. O motivo é que esse PL 195/2015 for aprovado poderei candidatar a 
vereador na minha cidade e não perderei alguns direitos pois faltam aproximadamente 
04 anos para eu aposentar com sargento PM. Peço se alguém tirar essa dúvida se 
aprova ou não esse ano o PL 195/2015. Obrigado. XXX." (sic) 

ATENDIDO 

"Prezados, em relação à solicitação de número XXX, gostaria de pedir uma 
complementação da informação que foi fornecida. Além do nome, do período e do tipo 
de curso realizado por servidores do Senado em licença capacitação nos anos de 2014 
e 2015, peço também a identificação dos estabelecimentos em que os cursos foram 
realizados e seus respectivos CNPJs. Obrigada." (sic) 

ATENDIDO 

"A XXX, portadora do CNPJ XXX, estabelecida XXX, através de sua sócia XXX, vem 
solicitar cópia de inteiro teor do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX - 
inclusive cópias de defesa prévia, recursos, ofícios e decisões de TODOS os 
participantes deste processo. Tal solicitação se faz necessária para elaboração de nosso 
Recurso. SOLICITO QUE A ENTREGA DO PROCESSO SEJA REALIZADA ATRAVÉS DO EMAIL 
XXX SOLICITO TAMBÉM QUE SEJA SUSPENSO O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO 
ATÉ QUE SE ULTIME A ENTREGA DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO 
ARTIGO 109 PARAGRAFO 5º DA LEI 8666/93." (sic) 

ATENDIDO 

"Resolução do Senado que suspendeu a aplicação do § 1º do art. 3º da Lei nº 9718, de 
27.11.1998." (sic) 

ATENDIDO 

"Na qualidade de sócio gerente da empresa XXX, estabelecida da cidade de XXX e 
tendo participado do Pregão Eletronico nº XXX do Senado Federal, venho solicitar cópia 
de inteiro teor do processo licitatório acima, incluindo todas as cópias de defesa prévia, 
recursos e respectivas decisões de todos os participantes do pleito acima. Se possível 
gostaria de recebê-los pelo e-mail abaixo. Antecipadamente agradeço." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber se um cidadão pode tomar posse no cargo de Analista Legislativo - 
especialidade Processo Legislativo possuindo diploma de curso superior em nível de 
tecnólogo?" (sic) 

ATENDIDO 

"Em respeito à Lei nº 12.527 e por se tratar de interesse público, eu gostaria de ter 
acesso às datas, aos horários e aos nomes dos servidores que receberam as pessoas 
listadas abaixo que visitaram o Senado entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2016: 
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Estando certo do deferimento, em respeito à transparência de informações de 
interesse público e considerando que outros órgãos públicos já atenderam demanda 
semelhante, aguardo as informações, tendo em vista a contemplação da Lei nº 12.527 
e sua propagada eficácia pelo governo federal. Cordialmente, XXX." (sic) 

NEGATIVA 
DE ACESSO 
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"Em respeito à Lei nº 12.527 e por se tratar de interesse público, eu gostaria de ter 
acesso aos contratos -- e seus respectivos aditivos -- firmado entre o Senado e os 
concessionários de serviços prestados para a Casa. Estando certo do deferimento, em 
respeito à transparência de informações de interesse público e considerando que 
outros órgãos públicos já atenderam demanda semelhante, aguardo as informações, 
tendo em vista a contemplação da Lei nº 12.527 e sua propagada eficácia pelo governo 
federal. Cordialmente, XXX." (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito informações sobre a quantia gasta pelo Senado Federal, durante o ano de 
2015, com a assistência à saúde dos Senadores e seus familiares, fora do serviço 
médico próprio do Senado. Solicito que os dados sejam fornecidos de forma glogal e, 
também, de forma individualizada por Senador." (sic) 

ATENDIDO 

"Venho solicitar as notas taquigraficas das três audiências públicas, realizadas em 
18 de dezembro de 2008, em 18 de março e em 1º de abril de 2009, mencionadas no 
paracer da  Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de  Lei  da  
Câmara  (PLC)  nº 180,  de  2008 e sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 344, de 
2008." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de obter cópia das provas relativas ao concurso público do Senado no ano de 
2012, para os cargos de analista legislativo- área processo legislativo - e técnico 
legislativo - área processo legislativo." (sic) 

ATENDIDO 

"Olá, Fiquei sabendo do Concurso para o Senado, afinal vai ocorrer? Tentei acessar o 
site da possível banca FGV e não consta o referido concurso? Tem alguma posição para 
orientar-me? As inscrições se encerram na segunda dia 15/02, mesmo? Quando acesso 
a página do Senado consta o referido concurso, só que na referida banca não, estou 
confusa. Aguardo contato" (sic) 

ATENDIDO 

"Bom dia. Gostaria de saber se há previsão de concurso público para servidores do 
Senado Federal ainda esse ano." (sic) 

ATENDIDO 

"A imprensa vem divulgando que o senado irá realizar concurso para servidores este 
ano. Como o concurso necessita de dotação orçamentária e autorização da presidência 
da casa, então queria saber se existe dotação no orçamento de 2016 e se ouve 
autorização da mesa." (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito acesso à relação completa de pessoas autorizadas/credenciadas a entrar e 
transitar no Senado Federal -- exceto servidores da Casa e terceirizados -- e às 
seguintes informações sobre as autorizações/credenciamentos: nome da entidade, 
associação, federação, organização, empresa ou grupo em nome do qual a pessoa é 
credenciada/autorizada; tipo de credenciamento/autorização; norma interna ou 
externa em que a autorização/credenciamento está enquadrada; prazo de validade da 
autorização/credenciamento; especificação se a pessoa é ou não autorizada a entrar 
no plenário da Casa." (sic) 

NEGATIVA 
DE ACESSO 

"Boa tarde. Tendo em vista que o último concurso público para essa casa legislativa já 
perdeu a validade, gostaria de saber a previsão de um novo certame para o cargo de 
analista legislativo, área apoio técnico ao processo legislativo, especialidade processo 
legislativo, bem como para o cargo de técnico legislativo, área Apoio Técnico ao 
Processo Legislativo, especialidade processo legislativo. Obrigado pela atenção." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber o valor da remuneração para técnico legislativo do senado em 2016 
?Procurei no site e só vi o valor de 2015." (sic) 

ATENDIDO 
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"Estou fazendo um trabalho acadêmico e gostaria de encontrar no site do Senado uma 
estatística sobre os processos recebidos do STF em que foram declarados 
inconstitucionais uma norma juridical (em controle difuso e concreto) e a efetiva 
suspensão de sua execução pelo SF, conforme artigo 52, X, CF. Obrigada" (sic) 

ATENDIDO 

"Boa noite, gostaria de saber a respeito da licitação do restaurante do senado federal. 
XXX" (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito o texto final da PEC 113 de 2015, via e-mail" ATENDIDO 

"Gostaria de ter acesso ao tamanho da frota de veículos a disposição de 
servidores/funcionários e senadores da casa. Gostaria ainda de ter os números da 
quantidade de multas por infrações de trânsito emitidas por esses veículos entre dos 
anos de 2014 e 2015. Obrigado." (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito uma cópia da tramitação e o texto completo do PLC 106/2014, que dispõe 
sobre o exercício da profissão de detetive particular." 

ATENDIDO 

"Gostaria de obter o projeto de emenda nº 139, de 11. 5. 84, que pretendeu insculpir o 
sigilo bancário no texto constitucional, mediante a alteração do artigo 153, § 9º da 
antiga Constituição Federal, que passaria a ter a seguinte redação: "Art. 153: § 9º - É 
inviolável o sigilo bancário, da correspondência e das comunicações em geral. A conta 
bancária do indivíduo não será objeto de investigação, nem servirá de base impunível 
para a tributação"." (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito vistas ao processo nº XXX, que trata da minuta de ato que regulamenta a 
realização de concurso público e prevê a realização de certame para provimento de 
cargo efetivo de dois em dois anos, conquanto não consegui realizar a consulta no site 
do Senado." (sic) 

NEGATIVA 
DE ACESSO 

"Gostaria de solicitar todas as propostas de emenda à constituição enviada pelos 
senadores referentes à alteração no número de membros da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal." (sic) 

ATENDIDO 
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"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC-9-
2012 do Senado Federal solicitar as seguintes informações:  
No atendimento nº XXX não foram atendidas diversas parte para tal deixarei claro qual 
informação que desejo. 
Item 01 - Na solicitação XXX no Item 01 foi solicitado informações especificas que não 
tem nos links informados portanto minha solicitação não foi atendida adequadamente 
já que a seguinte informação Informar nome completo juntamente funções e 
atribuições completas do cargo tanto do contrato anterior quanto do atual. não foi 
informado como solicitado por qual motivo o Senado Federal se recusa a fornecer os 
dados solicitado da forma solicitada? 
Item 02 - Como minha solicitação não atendida conforme solicitado Informar nome 
completo juntamente funções e atribuições completas do cargo entretanto agora será 
separada por contrato, portanto se o Senado Federal não poder informar o que foi 
solicitado como no Exemplo 01 deverá se informado o motivo que deverá apresentar 
respaldo legal informando Lei e seu paragrafo no qual o Senado Federal se baseia para 
continuar a se negar a informar Nome dos gestores e as atribuições do seu cargo como 
solicitado. Não preciso lembrar que as informações são especificas e a não ser que 
sejam sigilosas deverão ser informado como solicitado e que a ocultação de qualquer 
informação não será aceita sem que seja justificado. 
Exemplo 01: 
Contrato XXX 
Cargo: Gestor Titular 
Nome completo: Paulo Pereira Atribuições do cargo: Fiscalização técnica e contratual, 
responsável por fiscalizar  folhas de ponto, contra cheques, utilização de matérias de 
EPI por funcionários. 
Gestor Substituto 
Nome completo: André Peres (não está na gestão e fiscalização do contrato contrato 
20140042) Atribuições do cargo: Fiscalização técnica e contratual, responsável por 
fiscalizar  folhas de ponto, contra cheques, utilização de matérias de EPI por 
funcionários. 
Contrato XXX 
Nome completo: Paulo Pereira 
Cargo: Gestor Titular 
Atribuições do cargo: Fiscalização técnica e contratual, responsável por fiscalizar  folhas 
de ponto, contra cheques, utilização de matérias de EPI por funcionários. 
Item 03 - Relação de todos servidores que estão ou passaram pela gestão e fiscalização 
do Contrato XXX sendo informado seu nome completo, nome do cargo, atribuições do 
cargo e período. 
Exemplo 02: 
Contrato XXX 
Nome completo: Paulo Pereira 
Cargo: Assistente Técnico 
Fiscalização contratual, responsável por verificar folhas de ponto, contra cheques. 
Período: 03/2014 á 06/2015 
Item 04 - Relação de servidores pertencentes ao NGCOT (NÚCLEO DE GESTÃO DE 
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO) informado seu nome completo, nome do cargo, 
atribuições do cargo. 
 
Exemplo 03: 
Contrato XXX 
Nome completo: Paulo Pereira  
Cargo: Assistente Técnico 
Fiscalização contratual, responsável por verificar folhas de ponto, contra cheques. 
Item 05 - Informe a relação funcionários e suas respectivas funções do contrato NºXXX 
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"Gostaria de saber se é possível ter acesso a uma relação com nomes e remunerações 
pagas pelo senado? Pois através do portal não estou conseguindo esta informação. 
Gostaria de saber o gasto com comissionados e pensões pagas por esta casa." (sic) 

ATENDIDO 

"Sou aluno de mestrado da XXX e para minha pesquisa e dissertação, estou procurando 
documentos de alguns projetos de lei. Dentre eles, o Projeto de Lei do Senado (PLS) de 
No. 297, de 2005, de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), que dispõe 
sobre a fluoretação. Estou precisando de todos os documentos gerados a partir de sua 
tramitação, desde sua apresentação até seu arquivamento (como discursos, vídeos, 
atas, áudios das reuniões e sessões). Posso conseguir esses documentos através do site 
do Senado Federal? Se sim, como? Agradeço a atenção desde já." (sic) 

ATENDIDO 

"Novamente me reporto a Vossa Excelência na qualidade de cidadão brasileiro. A 
imprensa nacional divulgou no último domingo, 14/2, que este Senado Federal conta 
com um corpo de servidores que ultrapassa o dobro de todo o corpo da Polícia Federal 
brasileira. Gostaria de obter uma resposta desta Ouvidoria, de maneira detalhada, 
através de cartas, tais como as que tenho recebido nos últimos anos, sobre o 
quantitativo de servidores desta Casa ." 

ATENDIDO 

"Boa tarde! Gostaria de saber informações sobre a realização de concurso público para 
o cargo de policial legislativo do senado federal."(sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde. Gostaria de ter acesso as informações públicas das comissões permanentes 
e temporárias relacionadas a Educação.? É possível disponibilizarem os dados abertos 
(excel)? DADOS: Número do projeto ou matéria, data, autor, partido, ementa, situação, 
apenso,última tramitação. no aguardo. ats. XXX" (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber qual o valor total das despesas do Senado Federal com o Sistema 
Integrado de Saúde - SIS, em 2014 e 2015. Importante frisar que a informação precisa 
separar os valores despendidos pelo poder público daqueles, por ventura, descontados 
dos servidores e senadores. Se possível a informação relativa aos Senadores e 
Senadoras deve vir separada das demais despesas. Meu interesse é saber qual o valor 
público despendido com o SIS nos anos de 2014 e 2015." (sic) 

ATENDIDO 

"Sr(a). Servidor(a) do Senado Federal, Solicito, com base na Lei nº12.527/2011, acesso 
aos arquivos de provas e gabaritos, do último concurso para o Senado Federal, 
realizado pela Fundação Getúlio Vargas, em 2011/2012, referentes aos cargos de: 
- Analista Legislativo- Apoio Técnico-Administrativo – Administração; 
- Técnico Legislativo - Apoio Técnico ao Processo Legislativo - Processo Legislativo; 
- Analista Legislativo - Apoio Técnico ao Processo Legislativo - Processo Legislativo; 
- Consultor Legislativo - Assessoramento Legislativo - Pronunciamentos e 
- Consultor Legislativo - Assessoramento Legislativo - Direito Constitucional, 
Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo. 
Obrigado, XXX  
Lei nº12.527/2011 
Art. 7o  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 
direitos de obter:  
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o 
local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; II - informação 
contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou 
entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; III - informação produzida ou 
custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com 
seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;" (sic) 

ATENDIDO 
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"Boa noite! Gostaria de saber se há perspectiva para a abertura de novo concurso para 
o cargo de Advogado do Senado. Desde já, agradeço. Att. XXX." (sic) 

ATENDIDO 

"Olá, boa noite! Sou morador de Niterói/RJ, e gostaria de saber se existe alguma 
previsão para o início do concurso de policial Legislativo. Muito obrigado, pois ando 
estudando muito!" (sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde, gostaria de saber se há previsão de concurso do Senado para 2016 ou para 
2017 e em quais áreas. Grata." (sic) 

ATENDIDO 

“Olá, gostaria de acesso ao Diário do Senado (ou do Congresso) que contenha as 
informações relativas à sessão do Senado federal do dia 30 de setembro de 1992. Att.” 
(sic) 

ATENDIDO 

"Olá, gostaria de saber se existe previsao para o lançamento de edital do concurso para 
esse ano. Grata." (sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde. Peço a gentileza de me encaminharem a Exposição de Motivos referente à 
Emenda Constitucional nº 87 de 2015." (sic) 

ATENDIDO 

"Bom dia, estou realizando um trabalho acadêmico, e para tal preciso de um arquivo 
com o nome de todos os senadores de todas as legislaturas para a importação dos 
dados para um banco de dados, o que não pode ser feito através da pesquisa online no 
site do senado. Onde posso conseguir esse arquivo? Obrigado." (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito o texto completo do PLS 388/2015, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal 
para estabelecer regras de governança para os fundos de pensão." 

ATENDIDO 

"Como encontrar a justificativa do projeto que originou a Resolução n. 5 de 2012 do 
Senado Federal?" (sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde gostaria de saber como eu faço para saber se existe alguma emenda 
parlamentar para minha cidade? Moro em Cariacica/ES e gostaria de saber se tem 
alguma emenda parlamentar direcionada para nossa Cidade. Att XXX" (sic) 

ATENDIDO 

"Bom dia. Gostaria de saber se há previsão orçamentária para contemplar um possivel 
concurso público para os cargos de nível médio e superior para esse órgão. Se sim, 
gostaria de saber se será ainda esse ano. Aguardo." (sic) 

ATENDIDO 

"Estou atrás de dados referentes a veículos usados para o transporte de servidores, 
comissionados e terceirizados até o local de trabalho. Em alguns órgãos públicos, há, 
por exemplo, veículos à disposição dos servidores e demais funcionários que deixam 
seus carros em estacionamentos públicos distantes. Tais veículos fazem o trajeto entre 
o estacionamento e o local de trabalho, transportando os trabalhadores. 
Assim, pergunto quantos veículos são usados para transportar funcionários nos 
seguintes trajetos: 1) de terminais de transporte público (como a Rodoviária do Plano 
Piloto) até o local de trabalho; 2) do local de trabalho até terminais de transporte 
público; 3) de estacionamentos públicos onde eles deixam seus carros até o local de 
trabalho; 4) do local de trabalho até os estacionamentos públicos. 
Também peço a quantidade de motoristas que cuidam desse serviço e os salários que 
eles recebem. Peço ainda os gastos com combustível e outros custos que houver com 
esses veículos." (sic) 

ATENDIDO 

"Venho por meio desse solicitar o pronunciamento do senador Aloysio em 24 de 
fevereiro do corrente ano, onde o mesmo fala sobre 
"OBRIGATORIEDADE/PETROBRAS/PRÉ-SAL", tal fala não se encontra disponível no 
portal da TV senado. Espero que meu pedido seja atendido o mais breve possível. 
Cordialmente, XXX." (sic) 

ATENDIDO 
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"Boa noite. Estou precisando com URGÊNCIA o teor original do Projeto de Lei N. 274 de 
2015 do Senador José Serra (Aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade) a fim de 
concluir uma matéria especial na imprensa de Pernambuco. Informo que sou Jornalista 
registrado na DRT-PE sob o n. XXX e ficarei muito agradecido pelo atendimento do meu 
pedido. (Resposta: XXX)." (sic) 

ATENDIDO 

"Prezados (as), Algum setor do Senado produz estudos técnicos das proposições?  
Se sim, onde posso acessá-los? Grata, XXX" (sic) 

ATENDIDO 

"Olá, gostaria de saber qual o projeto de lei que resultou na emenda constitucional n° 
59 de 121 novembro de 2009, que determina a obrigatoriedade da educação infantil. E 
também gostaria de saber, se é possível obter as atas das reuniões? Obrigada!"(sic) 

ATENDIDO 

"Olá, li que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou a PLS 329/2015 e 
tenho duas questões a esse respeito: 1. Qual o próximo passo do projeto? 2. Qual será 
o critério do projeto para definir o que seria um "músico profissional" que terá acesso a 
esse novo direito, uma vez que a Ordem dos músicos já não tem mais legitimidade para 
fiscalização da atividade do músico graças ao parecer do STF de 27 de setembro de 
2011? Agradeço desde já." (sic) 

ATENDIDO 

"Boa Tarde, Gostaria de solicitar as provas do último concurso público (2011) para o 
provimento dos cargos de: Analista Legislativo - Processo Legislativo, Técnico 
Legislativo - Processo Legislativo e Consultor Legislativo - Assessoramento Legislativo - 
Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Eleitoral e Processo Legislativo. 
(Formato: .doc ou .pdf)" (sic) 

ATENDIDO 

"Prezados(as), estamos realizando levantamento sobre os serviços da Lei de Acesso à 
Informação (SIC) e gostaríamos de saber se o do Senado está vinculado a Ouvidoria ou 
não e, se possível, receber as normas que regem o serviço (SIC). Obrigada, XXX." (sic) 

ATENDIDO 

"Venho, por meio deste, solicitar dados sobre os credenciamentos realizados junto ao 
Senado Federal. Este pedido abrange: 
- Número de instituições credenciadas no Senado Federal, a cada ano, desde 1995. 
Informado por categoria de credenciamento (imprensa, entidades de classe ou órgão 
público). 
- Número de representantes de instituições credenciados no Senado Federal, a cada 
ano, desde 1995. Informado por categoria de credenciamento (imprensa, entidades de 
classe ou órgão público). 
- Lista com o nome das instituições que credenciaram representantes no Senado 
Federal, nos anos de 1995, 2005 e 2015, informado por categoria de credenciamento 
(imprensa, entidades de classe ou órgão público). Número de representantes 
credenciados por cada uma das instituições nos biênios indicados. 
Agradeço a presteza em nos fornecer as informações solicitadas. 
Cordialmente, XXX" (sic) 

NEGATIVA 
DE ACESSO 

"Preciso localizar XXX a quem conhece favor passar informações para email XXX." (sic) ATENDIDO 

"Prezadas, cumprimentando-a cordialmente gostaria de ter acesso a alguns 
documentos da CPMI sobre violencia domestica e familiar encerrada no ano de 2013. 
Em especial a comprovação do envio de informações encaminhadas pelo XXX. Coloco-
me à disposição para informações complementares. XXX." (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito, por gentileza, a exposição de motivos das seguintes leis: Lei 556/1850 - 
Código Comercial, Lei 104/2001." (sic) 

ATENDIDO 
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"Gostaria de ter uma cópia do discurso do Senador Wilder Morais na Tribuna do 
Senado, no dia 25 de fevereiro de 2016, homenageando o ex governador Otavio Lage" 
(sic) 

ATENDIDO 

"Peço o envio dos editais, provas e gabaritos dos últimos três concursos do Senado 
Federal para os cargos de analista legislativo - área administrativa e técnico legislativo - 
área administrativa." 

ATENDIDO 

"Solicito receber um arquivo com os pronuciamentos do ex-senador Darcy Ribeiro, em 
áudio, do período de 1991 a 1996". 

ATENDIDO 

"Solicito da Ilustre casa as informações referentes a emendas a Constituição, pareceres 
do STF, STJ, com o objetivo de melhorar meus estudos. Sou Acadêmico de Direito do 
terceiro período da XXX. Desde já agradeço." (sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde, gostaria de solicitar, por favor, com base na Lei de acesso à informação, a 
lista em arquivo excel com a relação de nomes e valores da remuneração das esposas 
dos senadores falecidos. Na lista, solicito nome da viúva, referência ao senador 
falecido, valor da remuneração e quanto tempo recebe o benefício. Importante: os 
dados precisam ser fornecidos em planilha EXCEL. Também solicito saber qual a 
legislação em vigor para que a viúva tenha acesso à pensão. Agradeço desde já." (sic) 

ATENDIDO 

"O que é a sigla PSSC que consta nos comprovantes de renda dos senadores? Observei 
que não recolhem um centavo para a aposentadoria. Obrigado" (sic) 

ATENDIDO 

"Preciso obter informações sobre as formas de controle de presença dos servidores do 
Senado e de possíveis sanções relacionadas ao absenteísmo, em especial, relacionadas 
à Senhora XXX. Esta servidora Comparece regulamente ao serviço? Se não, foi aberto 
algum procedimento administrativo para apurar suas ausências ao trabalho? Como 
conseguiu formar Banco de Horas se não comparece ao local de trabalho?" (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de obter a transcrição da íntegra do depoimento do empresário XXX à CPI do 
Futebol no Senado em dezembro de 2000." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber se há previsão de concurso para o Senado Federal ainda esse ano ou 
no próximo. Sei que vocês recebem muitas perguntas desse tipo, mas qualquer 
orientação dada já será de bom tamanho." (sic) 

ATENDIDO 

"Prezados, Sou estudante de mestrado da Universidade Federal do Amazonas, estou 
pesquisando sobre mulheres na política e gostaria de lhes solicitar o número de 
mulheres que ja passaram pelo senado e o número atual de senadoras em exercício. 
Essas informações são muito relevantes para o meu trabalho. Agradeço-lhes pela 
atenção e encontro-me no aguardo pelo contato de vocês." (sic) 

ATENDIDO 

"OLÁ. Primeiramente gostaria de dizer que admiro muito a programação dessa tv.  
Segundo gostaria de obter a fala do Senador Randolphe na defesa da Petrobras no dia 
que o Senado votou o PLS 131 do Sen. José Serra.  Fala do Senador Randolph que cita o 
fato que todos os países produtores de petróleo defendem suas empresas. Inclusive os 
país mais neoliberal que é o EUA. Como faço para obter essa fala do ilustre Senador?" 
(sic) 

ATENDIDO 

"Senhores, preciso realizar uma pesquisa nesta Casa sobre a atuação parlamentar, 
propostas, histórico, enfim, do ex-senador José Eduardo de Andrade Vieira (PTB-PR). 
Como devo proceder, que meios posso/devo recorrer? Atenciosamente" (sic) 

ATENDIDO 
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"Solicito, se possível, por gentileza, informação se há algum trâmite  de processo no 
que concerne a mudança de escolaridade de nível médio para superior referente ao 
cargo de Técnico Legislativo - Processo Legislativo e se há intenção desta corte no que 
tange,  em 2017 ou 2018,  a realização de concurso para o quadro efetivo com vagas no 
referido cargo retro mencionado." (sic) 

ATENDIDO 

"Bom dia ! Meu nome é XXX e eu gostaria de saber se existe uma lista das votação dos 
senadores, como por exemplo a votação do projeto de participação da petrobras no 
Pré sal. Eu gostaria de saber se existem listas disponíveis de votação dos parlamentares 
para eu ter certeza de quem eu não devo votar. O motivo é que não acompanho os 
trabalhos da câmara todos os dias." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de obter reprodução de fotografia do depoimento do empresário XXX à CPI 
do Futebol em dezembro de 2000." (sic) 

ATENDIDO 

 


