SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Serviço de Informação ao Cidadão
Relatório Mensal
Janeiro de 2016

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de janeiro foram recebidos 93 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.

2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 93 pedidos de informação, 46 (49,5%) foram atendidos em até
um dia, 13 (14%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 31 (33,3%)
foram atendidos entre seis e vinte dias e 3 (3,2%) foram atendidos em
mais de vinte dias.
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3. TEMAS DOS PEDIDOS
ASSUNTO
CONCURSO PÚBLICO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
OUTROS
SENADOR
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
REMUNERAÇÃO
SERVIDOR
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
CEAPS E NOTA FISCAL
CONTRATOS E LICITAÇÕES
Total Geral

Total

%

33
23
8
8
5
5
5
2
2
1
1
93

35,5%
24,7%
8,6%
8,6%
5,4%
5,4%
5,4%
2,1%
2,1%
1,1%
1,1%
100,0%

4. NEGATIVAS DE ACESSO
Não houve negativa de acesso durante o mês de janeiro.
5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
19 pedidos foram respondidos com referência aos portais do
Senado Federal, representando 20,4% do total do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
“Prezados, boa tarde,
Indago se seria possível obter a exposição de motivos que justificaram a edição da Lei
nº 7.961, de 21 de dezembro de 1989, decorrente de conversão da Medida Provisória
nº 109, de 20 de novembro de 1989:
Meu interesse refere‐se especificamente em compreender o sentido da parte final do
inciso I do art. 4º
Art. 4° Será paga, a título de diferença individual nominalmente identificada, a parcela
das seguintes retribuições, remanescente da incorporação de que trata o 2° da lei n°
7.923, de 12 de dezembro de 1989, relativa aos servidores:
I ‐ da Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro‐Oeste e da
Superintendência da Zona Franca de Manaus, a complementação salarial;
Obrigado.” (sic)
“Prezados, boa tarde! Tenho interesse em ingressar nas carreiras do Senado Federal
(Técnico Legislativo e Assessoria Legislativa) e estou inciando a minha preparação.
Gostaria de saber através de qual meio posso localizar informações atualizadas sobre a
realização de um novo concurso para as áreas citadas acima. Solicito e‐mail ou
telefone. Se for possível, através deste mesmo, pergunto desde já: há previsão para o
novo certame? Se sim, em qual etapa está o andamento? Já possui banca
licitada/escolhida? Há uma previsão de datas?
Agradeço pelas informações.
Atenciosamente.” (sic)
“No quadro de cargos vagos do Senado constam todos os cargos vagos (total de 4) da
especialidade Analista Legislativo‐ODONTOLOGIA. Gostaria de saber se houve a
extinção desta especialidade juntamente ao senado e se há a previsão de concurso
para este órgão e esta especialidade em específico. Também gostaria de saber se o
senado reserva 20% dos cargos para negros. Desde já, grato.” (sic)
“Não está disponível as informações de custos com 4 cargos comissionados da
senadora XXX no site transparência ‐ são 4 cargos comissionados em escritório de
apoio. Tornar disponível no site transparência para os cidadãos brasileiros ou informar
no site se os cargos não estão ocupados.” (sic)
“Vocês disponibilizaram condução do RJ ao senado para um grupo de alunos de escola
pública?” (sic)
“Subsídio (remuneração) do senador XXX não encontra‐se disponível para consulta do
cidadão brasileiro no site transparência. Tornar disponível para consulta.” (sic)
“Gostaria de saber para quanto vai o salário dos técnicos legislativos, que em 2015
estava em 16.000 e para quanto vai o valor do vale alimentação. Gostaria de saber,
também, se haverá concurso para o senado no ano de 2016, considerando enorme
número de cargos vagos, principalmente, de nível médio.” (sic)
“Solicito informações sobre as Comissões temporárias no período de 2003 a 2007.
Solicito informações de nome das comissões por tipo (especiais ou externas ou GTs ou
CPIs), por ano e por composição. Obrigada!” (sic)
“Bom dia equipe senado. Gostaria de saber como posso entrar em contato com o
servidor do Senado Sr. Dr. XXX, ex integrante da Polícia Federal. Obrigado.
Atenciosamente, XXX” (sic)
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“Solicito informações acerca dos deputados federais e senadores durante o período de
2003 a 2007, referentes ao: (a) nome dos parlamentares e suas respectivas
informações de: (b) Partido, (c) Estado de representação, (d) sexo, (e) Condição (titular
ou suplente e (f) categoria (senador ou deputado federal). Obrigada!” (sic)
“Solicito a listagem das cem obras mais solicitadas/emprestadas na Biblioteca do
Senado durante o ano de 2015, e que na listagem contenha o título da obra, nome do
autor e quantidade de vezes em que a obra foi emprestada no ano.” (sic)
“Gostaria de entrar em contato XXX responsável pelo museu do Senado. Pois escrevi
um livro que conta a história do Ministério da Agricultura que foi demolido na mesma
época.” (sic)
“Prezado(a) atendente,
Solicito‐lhe a gentileza de me enviar o Regimento Interno da Consultoria Legislativa do
Senado Federal. Não se trata do Regimento Interno do Senado, mas daquele que é
todo direcionado à Consultoria.
Lendo o Relatório da Secretaria de Gestão de Informação e Documentação
(abril/2015), verifiquei que essa informação já foi repassada a cidadão nesse mês.
A solicitação desse Regimento é necessária para uma atividade de planejamento da
Consultoria Legislativa da XXX. Se não for incomodo, temos certa urgência no
atendimento dessa solicitação.
Agradeço‐lhe pela atenção e boa vontade.” (sic)
“Preciso das seguintes informações:
1) Primeira mulher a entrar no senado;
2) Quais os partidos que mulheres? Quantas por partido?
3) Quais os partidos que não tem mulheres?
4) Quantas mulheres negras temos no senado (apenas nos partidos)?
5) Quantas mulheres brancas temos no senado (apenas nos partidos)?
Informo que a Coordenação da Pós Graduação em História da XXX tem pleno
conhecimento do meu trabalho, bem como emitirá documento oficial, carta de
apresentação assinada pelo meu orientador para que se possa formalizar o nosso
contato. Desde já agradeço. Cordialmente, XXX” (sic)
“Prezados Senhores,
Gostaria de saber se tem alguma previsão de concurso para o ano de 2016.” (sic)
“Por gentileza, sou médico e gostaria de saber se há vaga ociosa ou mesmo se haverá
vaga na especialidade médica de Radiologia para o próximo concurso do Senado
Federal. Sabendo que o tempo entre a publicação do edital e a prova é exíguo, é muito
importante saber esta informação, para que eu possa fazer um planejamento prévio de
estudo. Caso não haja vaga ociosa no Quadro de Cargos Efetivos do Senado Federal,
não tem como iniciar e programar os estudos, pois as especialidades do concurso são
bem definidas. Como posso saber se pelo menos há ou haverá vaga nesta
especialidade? Desde já agradeço a atenção e o empenho na aquisição desta
informação. Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Bom dia. Gostaria de saber se,será aberto Concurso para Técnicos de Enfermagem
para,trabalhar com vocês. Sou uma profissional que,tenho todos os cursos da área da
Enfermagem,tenho experiência e,vinte anos de profissão. Se possível,me avisem
se,houver algum Concurso aberto ou,que irá se iniciar.
Sem mais. Agradeço. XXX.” (sic)
““Gostaria de saber se haverá concurso público para o senado federal para área de
saúde, pois recebi essa informação de uma livraria.” (sic)
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“Boa noite , gostaria de saber quando sairá o edital para realização do concurso para
povimento dos cargos referente à tecnico em enfermagem?” (sic)
“São dois pedidos:
1) Por favor enviem a relação de todos os ex‐senadores que recebem aposentadoria
referente à atuação como Congressista, acompanhada do valor que cada beneficiário
recebe. Especifiquem se o beneficiário é segurado pelo Plano de Seguridade Social dos
Congressistas (PSSC ‐ Lei 9.506/97) ou pelo Instituto de Previdência dos Congressistas
(IPC).
2) Por favor enviem a relação de todos os pensionistas de Senadores, acompanhado do
nome do senador ou ex‐senador falecido. Indiquem o valor recebido por cada segurado
e especifiquem se o benefício é concedido pelo Plano de Seguridade Social dos
Congressistas (PSSC ‐ Lei 9.506/97) ou pelo Instituto de Previdência dos Congressistas
(IPC).” (sic)
“Senado Federal o seguinte caso: O servidor falecido XXX, data do óbito XXX, cargo
Técnico Legislativo, padrão M36, tendo como pensionista a senhora XXX, que recebe a
referida pensão desde a mesma data do óbito. Ocorre que no detalhamento da folha
de pagamentos da referida pensão, consta que a pensionista faz jus à FUNÇÃO
COMISSIONADA no valor de R$ 669,02 além de VANTAGENS PESSOAIS no valor de R$
3.930,86. Acessando o site do Senado Federal, no campo SERVIDORES, não consta o
nome da referida senhora XXX nem como servidora efetiva nem como comissionada.
Pergunto: como é possível tais valores serem pagos a título de pensão ?” (sic)
“Boa tarde! Gostaria de obter uma informação junto a vocês. Atualmente, conforme
constatei no Quadro de Efetivos, o Senado Federal conta com 5 cargos de Analista
Legislativo/Especialidade Arquivologia ocupados, sendo que há 7 cargos vagos para a
referida especialidade. Sendo assim, gostaria de saber se: 1) Há previsão para que esse
cargo seja contemplando em Edital de um eventual próximo concurso? Haveria um
número provável de vagas?
Desde já, agradeço pela atenção. Atenciosamente, XXX” (sic)
“Prezados Senhores, Muito agradeceria obter informações sobre como o Senado está
operando com o limite de R$ 700,00 por diária imposto pela Lei 13.242/2015 (LDO),
bem como se em função dessa Lei o Senado alterou sua regulamentação interna sobre
a matéria.
Também em função do art. 17 da LDO 2016, solicito informações sobre os
procedimentos administrativos eventualmente tomados para atendimento do seu §9º
(atendimento cumulativo aos critérios para recebimento do auxílio‐moradia).
Antecipadamente agradeço e fico no aguardo. Respeitosamente, XXX.” (sic)
“Concurso taquígrafo. Gostaria de saber se existe previsão para o próximo concurso de
taquígrafo. att.” (sic)
“Prezados, boa tarde. Não estou encontrando no site do Senado Federal as
informações referentes ao último concurso do Senado para os cargos de Analista,
Consultor e Técnico Legislativo. Já entrei no site da FGV
(http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/senado11), banca que fez o concurso. Porém,
muitos dos links disponíveis relativos a esse concurso estão fora do ar, em especial os
editais.” (sic)
“Prezados, gostaria de saber quando será lançado o novo edital para concurso de 2016.
grata!” (sic)
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“Caros, boa tarde. Gostaria de solicitar, com base na Lei da Acesso à Informação, as
listas completas de VOTAÇÃO NOMINAL dos textos‐bases das Leis Orçamentárias
Anuais de 1996 a 2012 no plenário do Congresso Nacional.
Para esclarecer, refiro‐me às votações nominais dos textos‐base dos seguintes
projetos: PLN 35/1995, PLN 8/1996, PLN 25/1997, PLN 41/1998, PLN 20/1999, PLN
17/2000, PLN 32/2001, PLN 60/2002, PLN 31/2003, PLN 51/2004, PLN 40/2005, PLN
15/2006, PLN 30/2007, PLN 38/2008, PLN 46/2009, PLN 59/2010, PLN 28/2011.
Não encontrei estas informações nos sites do Senado, da Câmara ou do Congresso
Nacional. Obrigado, XXX.” (sic)
“Boa Noite! Prezados senhores, gostaria de saber se existe nessa instituição cargo vago
de Analista em Enfermagem e qual a possibilidade de no próximo concurso ser
contemplado com vaga para o referido cargo. Obrigada! XXX.” (sic)
“Gostaria de saber se existe algo no Congresso ou Senado sobre o psv (programa de
sustentabilidade veicular), que fala sobre prazo de circulação de veículos.” (sic)
“Na lei 12.767 de 2012, foi incluído o artigo 25 que autoriza o protesto de títulos da
divida publica. Como na medida provisória 577 que originou a lei, não consta essa
hipótese, a mesma deve ter nascido de emendas. Ao conferir as 88 emendas não
encontrei a que pudesse se referir a essa alteração. Li, reli e tornei a ler.
Pergunto: Quero receber a emenda assinada pelo Parlamentar que a fez. Quem foi?
Quando? como foi votada na Comissão?” (sic)
“Gostaria de receber o nome do autor e o conteúdo da emenda que trata sobre o
protesto da dívida ativa, apresentada à MPV 577/2012, transformada na norma jurídica
12.767/2012.” (sic)
“Boa tarde! Me chamo XXX, sou advogada e estou terminando a pós graduação em
direito público pela escola XXX. Minha tese de monografia é sobre Terrenos de
Marinha, e notei que na biblioteca LexML que encontrei navegando pelo sites do
legislativo federal, existem muitos materiais que dizem respeito ao meu tema. Como
faço para adquiri‐los? É possível que eu pague uma guia correspondente ao número de
cópias e o material me seja enviado em formato digital? Agradeço a atenção!”(sic)
“Com base na Lei de Acesso à Informação (LAI), solicito do Senado Federal as cópias de
todas as notas fiscais apresentadas pelos senadores XXX, durante o exercício de 2015,
necessárias para o reembolso dos gastos por meio da cota para o exercício da atividade
parlamentar e os chamados outros gastos, conforme definido e apresentado na sessão
Recursos Utilizados, da página Transparência.” (sic)
“Gostaria de obter as notas taquigráficas de todas as audiências públicas e reuniões
realizadas na CASDEP ‐ Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre
Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outros.
Também solicito acesso a notas taquigráficas da 51a reuniao da CCJ realizada no dia 10
de setembro de 2013, cujo tópico foi Instruir o PLC nº 37, de 2013, que “Altera as Leis
nºs 11.343, de 23 de agosto de 2006, 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 9.250, de 26
de dezembro de 1995, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 8.981, de 20 de janeiro de
1995, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, 8.069, de
13 de julho de 1990, 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 9.503, de 23 de setembro de
1997, os Decretos‐Lei nºs 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de
1946, e 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de
drogas e para tratar do financiamento das políticas sobre drogas.” (sic)
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“Solicito a votação nominal de todos os projetos aprovados e rejeitados nos anos de
2014 e 2015, via e‐mail.” (sic)
“Boa tarde. Gostaria de receber a imagem (em alta resolução) do painel que ilustrou as
comemorações dos 70 anos da CLT.” (sic)
“Onde e como consigo a cópia da prova para Policial Legislativo do Senado realizada
em 2011? Atualmente sou agente de Segurança do TRT15 e ainda vou ser um policial
do Senado. Desde já agradeço.” (sic)
“Gostaria de saber se essas 4 vacâncias para o cargo de cirurgião dentista que consta
no portal da transparência serão preenchidos com concurso, ou se essas vagas fazem
parte do quadro que foi extinto em dez/2015.
Odontologia‐ total de vagas em 2016:4‐ cargos ocupados em 2015/2016: 0‐ cargos
vagos em 2015/2016: 4.
Obrigada XXX”(sic)
“Requerer a indicação das leis federais editadas no período de 2009 a 2015, que
instituíram incentivos fiscais, benefícios fiscais, redução de alíquota e/ou renúncia
tributária de IR (Imposto de renda e proventos de qualquer natureza) e de IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados).” (sic)
“Bom dia. Gostaria de solicitar os seguintes dados, para o período de 1995‐2015:
1. Percentual de legisladoras por ano;
2. Líderes de partido, segundo partido e sexo/ano; 3. Líderes de governo, segundo
partido e sexo/ano; 4. Presidentes de comissões permanentes, por partido, sexo e ano;
5. Membros da mesa diretora, por cargo, partido, sexo e ano; 6. Percentual de
mulheres nas bancadas partidárias/ano; 7. Percentual de mulheres nas bancadas
estaduais/ano.” (sic)
“Prezados, gostaria de ter acesso ao detalhamento das informações sobre todos os
servidores que tiraram licença remunerada para fazer cursos de aperfeiçoamento
profissional em 2014 e 2015, com o período da licença e curso realizado, além de
outros dados pertinentes.” (sic)
“Sou professor da XXX e pesquisador do XXX.Gostaria de saber como ter acesso à
documentação do Senado sobre o projeto de código civil do Senador Antõnio Coelho
Rodrigues. Meu email é XXX” (sic)
“Conforme o decreto publicado pela presidente dilma, para a aquisição dos 5% dos
vencimentos para o consignado para desconto em folha de um cartão de credito. Até o
dia de hoje não foi autorizado pelo sigepe porque o mesmo informa que esta em
transito pelo senado, enquanto o senado não aprovar eles não podem informar nem
caminhar os pedidos ao ministerio de planejamento e gestão do ministerio da fazenda.
Como podemos saber o problema.” (sic)
“Estarei em Nova Iorque enquanto presidente da XXX que é uma ONG ‐ XXX ‐ num
evento da ONU dia 10 de fevereiro próximo.
Fui convidada para assistir o evento sobre drogas do XXX que acontecerá nos dias 8 e 9
de fevereiro. Tal evento será no próprio prédio da ONU/NY .
¿Somente poderei participar do evento se sobrarem vagas no anfiteatro . Gostaria
muito de garantir que poderei assistir , pois enquanto ONG, estarei com bolsa do
Ministério da Saúde e dinheiro público me é sagrado e deve ser bem utilizado.
Por favor, sabem se haverá parlamentares brasileiros no evento IPU?
Seria possível incluir a XXX como parte da comitiva?
Teriam como me colocar em contato com os deputados e senadores que participarão,
para formalizar minha participação e/ou conversa?” (sic)
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“Solicito informação sobre consulta às Atas do Congresso Nacional na Primeira
República 1889‐1930. Se possível, acesso a link contendo a documentação.
XXX ( doutoranda XXX ).” (sic)
“Sobe de informação de concurso para 2016, gostaria de saber se tem procedência
esta informação?” (sic)
“Escrevo para recorrer da resposta ao pedido nº 1000123/16/WW, de minha autoria.
Recebi como resposta três links que deveriam contar os dados que solicitei. Nos três
casos, as informações indicadas contém problemas.
No caso da lista de ex‐senadores que recebem a aposentadoria, a planilha obtida está
incompleta, pois contém 12 nomes a menos do que o número de senadores na página
que leva aos valores dos proventos que cada um recebe. Esta planilha não menciona
qual o dispositivo legal do qual o indivíduo é beneficiário, informação solicitada no
pedido original.
A lista de pensionistas, quando tentamos obter, vem vazia. Provavelmente se deve a
algum erro técnico, mas com efeito a informação não está disponível.
A consulta aos ex‐senadores pensionistas tem um problema: é possível consultar
apenas um ex‐senador por vez, um mês por página. O meu pedido é o de uma planilha,
em formato legível por máquinas (csv, xlsx etc), com os dados de todos os senadores
pensionistas em um só lugar. Agradeço pelo pronto atendimento deste recurso.” (sic)
“Gostaria das informações de pagamento das despesas que não estão constando no
site da transparencia referente ao mes de janeiro de 2016 até a presente data.” (sic)
“LI HOJE NO JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO INFORMAÇÃO DE QUE O SENADOR QUE
ESTÁ PRESO XXX ESTÁ RECEBENDO AUXILIO MORADIA NO VALOR MENSAL DE R$
5.500,00 ???
QUERO SABER SE É VERDADEIRA OU NÃO ESSA INFORMAÇÃO ??? SE FOR VERDADEIRA
QUAIS OS MOTIVOS QUE LEVAR O SENADO FEDERAL A GASTAR TÃO MAL O NOSSO
DINHEIRO ???” (sic)
“Verdade sobre a noticia? http://xxx.html O chefe de gabinete de XXX, XXX, continua
recebendo o salário do Senado, embora esteja preso desde novembro. O salário? R$
18.912,35. Se o chefe dele esta preso (XXX), pq então ele continua a receber o salário
se ele também esta preso?”(sic)
“Boa noite, com base na Lei de Informação (Lei 12.527/2011), gostaria de saber o
quantitativo de cargos vagos, atual, do quadro de servidores efetivos do Senado
Federal referente ao cargo de Analista Legislativo ‐ Apoio Técnico ao Processo
Legislativo (nível superior).” (sic)
“Prezados, bom dia. Gostaria de saber se tem alguma previsão para a abertura do
edital do concurso do Senado na área de Biblioteconomia. desde já agradeço.” (sic)
“Boa tarde! Sei que a informação pode ser difícil de ser repassada, mas como vocês
estão na casa legislativa, talvez tenha maiores informações e poderia me ajudar. Moro
no interior de Minas e pretendo fazer o próximo concurso do Senado, gostaria de saber
se há alguma previsão, se já fora autorizado, se realmente vai sair neste ano etc. Ouço
muito rumores, mas queria algo concreto para adiantar meus estudos. Agradeço.”(sic)
“Quando vai ser disponibilizado orçamento detalhado de 2016 no site?” (sic)
“Solicito a íntegra das emendas apresentadas ao PLC 10/2014 que institui normas
gerais para licitação e contratação de parceria público‐privada no âmbito da
administração pública.” (sic)
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“Solicito saber como era feito o processo legislativo (criação de leis) e eleições no
período de 1500 e 1700.” (sic)
“Não localizei o inteiro teor do PLS abaixo.
PLS 323/1991 iniciativa do Senado Federal (Senador XXX).
Favor enviar por e‐mail ou inserir na base de dados.” (sic)
“Solicito saber quantos casos de assédio sexual e moral entre funcionários do Senado
foram registrados formalmente nos anos de 2013, 2014 e 2015.” (sic)
“Solicito saber quais os mecanismos que o Senado possui para receber denúncias de
assédio sexual entre funcionários.” (sic)
“Gostaria de saber quando estará disponível no site a prestação de contas do Senador
XXX, referente a novembro e dezembro/15. De acordo com a assessoria do senador
estas informações já foram enviadas para os responsáveis pela publicação no portal.
Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC‐9‐
2012 do Senado Federal solicitar as seguintes informações:
Devido a limitação de 2000 caracteres estão solicitação está sendo dividida em 2 partes
que poderá ser respondida em apenas um atendimento
Parte 01/02
Itens 01 ‐Quais servidores do Senado Federal pertenciam gestão e fiscalização do
contrato Nº20080054 e ainda se encontram na gestão e fiscalização do contrato
Nº20140042 além do Sr. XXX. Informar nome completo juntamente funções e
atribuições completas do cargo tanto do contrato anterior quanto do atual.
Exemplo da resposta:
Nome completo: Adriano Pereira
Cargo: Gestor Titular
Fiscalização técnica e contratual, responsável por fiscalizar folhas de ponto, contra
cheques, utilização de matérias de EPI por funcionários.
Iten 02 ‐ Quais funcionários do contrato Nº20080054 entre os período de 01 de janeiro
de 2014 a 30 de maio de 2014 estão atualmente tanto de forma direta (constando na
lista Funções e Demais Itens do Contrato 20140042) ou de forma indireta (estando
presente nas dependências do Senado Federal) prestando serviço adicionais ou
cobrindo ausência de funcionários no contrato Nº20140042. Informar nome completo
juntamente funções e atribuições completas do cargo tanto do contrato anterior
quanto do atual.
Exemplo da resposta:
Nome completo: Antonio Carlos
Cargo: Auxiliar de Escritório
Responsável pelo gerenciamento do ponto eletrônico, controlar a frequência e
assiduidades dos funcionários, edição e impressão das folhas de ponto, contra
cheques.” (sic)
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“Continuação
Parte 02/02
Item 03 ‐ No contrato Nº20080054 era utilizado o mesmo ponto eletrônico que foi
utilizado no contrato Nº20140042, desde o início do contrato até março de 2015 quais
funcionários funcionários tinham acesso administrativo podendo alterar o relógio
interno, vincular digitais aos dados do funcionários, quais eram e seus nome completos
juntamente com suas função no contrato Nº20080054 e deste quias estão de forma
direta indireta no contrato Nº20140042.
Exemplo da resposta:
Nome completo: José Igor
Cargo: Auxiliar de Escritório (contrato Nº20080054), Encarregado (contrato
Nº20140042).
Nome completo: Alexandro Santos
Cargo: Auxiliar de Escritório (contrato Nº20080054), Auxiliar de manutenção Noturno
(contrato Nº20140042).
Item 04 ‐ Nome completo e função de todos envolvidos na elaboração e autorização do
conteúdo resposta deste atendimento.
Caso a resposta seja diferente do que foi solicitado deverá conter a justificava
completa o do por que a solicitação não pode ser atendida como solicitado.
Caso o Senado Federal não possa informar o que foi solicitado, me baseando no Art. 16
do ATC‐9‐2012 do Senado Federal deverá ser informar o como consta no § 1º o
requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições
para sua interposição, devendo, ainda, ser‐lhe indicada a autoridade competente para
sua apreciação bem como também irei querer copias ou certidões como consta no § 2º
O requerente tem o direito de obter o inteiro teor da decisão denegatória de acesso,
por certidão ou cópia, bem como cópia autenticada do restante dos autos formados a
partir do seu requerimento de acesso
A resposta desta solicitação poderá ser feita pelo email informado na solicitação, mas
também solicito uma copia autenticada havendo a geração de custo para emissão
desta copia deverá se informado por email valores, formas de pagamento, e dias,
horários e local para efetuar a retirada e conferência da copia autenticada.” (sic)
“Prezados Bom dia Sou Bibliotecário e atuo na Bahia. Trabalho diretamente com
programação cultural e curto a página do Senado, onde aprecio muito os cards que são
postados com informações de interesse público, onde sempre compartilho aqueles que
são bem interessantes, na percepção do meu ponto de vista. O motivo do meu contato
é saber se hoje, 22/01, realmente se comemora o dia do Senado, como visto em um
calendário de datas comemorativas que eu costumo utilizar. Como vocês não
publicaram nada no Facebook a respeito e nem no site, gostaria de saber se a
informação procede? Grato.” (sic)
“Gostaria de receber a exposição de motivos do PLN 31/1979, originado pela MSG
92/1979, que dispõe sobre a concessão comercial entre produtos e distribuidores de
veículos automotores de via terrestre.” (sic)
“Solicito informações a respeito do andamento do edital do concurso público 2016 do
Senado Federal.” (sic)
“Gostaria de saber se já tem data prevista para o concurso do Senado.” (sic)
“A imprensa esta divulgando, que o senado realizara concurso para servidores em
2016. Então queria saber, se possível, se a informação e verdadeira, se o concurso esta
autorizado.” (sic)
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“ola bom dia, Gostaria de confirmar, se realmente terá um concurso publico esse ano
para o cargo APOIO TÉCNICO‐ADMINISTRATIVO ‐ESPECIALIDADE : ADMINISTRAÇÃO
(NÍVEL MÉDIO) e se realmente ele exige somente ensino médio. Desde ja agradeço”
(sic)
“Prezados senhores, gostaria de saber se há alguma previsão para o lançamento de
edital para concurso público para o preenchimento de cargos efetivos vagos no Senado
Federal. att. XXX.” (sic)
“estou tentando acessar os diários do senado federal de dezembro/95, mas não
constam no site: http://legis.senado.gov.br/diarios/PublicacoesOficiais .” (sic)
“Bom dia! Através da consulta dos servidores ativos e de vagas em aberto, nota‐se que
existe falta de recursos humanos no Senado Federal. Como o ultimo concurso já
venceu e está faltando servidores (vagas abertas) existe alguma data provável para que
ocorra um novo concurso para o Senado? Grato, XXX.” (sic)
“Ao Senhor (a) responsável pelo acervo documental e/ou bibliográfico, Somos a XXX
uma empresa privada que presta serviço arquivístico, museológico e bibliotecário à
Fundação XXX. Gostaríamos de contar com a sua preciosa colaboração para a
realização da pesquisa intitulada “100 anos de Miguel Arraes – Linha do tempo”. Para
tanto, solicitamos que o responsável pelo acervo documental e/ou bibliográfico
disponibilizasse um levantamento geral de todos os itens do acervo que possua ligação
com Miguel Arraes. O objetivo dessa pesquisa é a criação de uma Linha do tempo que
abarcaria toda trajetória pessoal e profissional de Miguel Arraes. O resultado da
mesma estará disponibilizado dentro do site da XXX. Solicitamos ainda, a permissão
para a divulgação desses resultados e suas respectivas conclusões, em forma de
pesquisa, preservando a fonte documental e ética. Agradecemos sua compreensão e
colaboração no processo. Qualquer dúvida nos colocamo a disposição para
esclarecimentos por meio dos telefones: XXX ou XXX ou pelo e‐mail: XXX. .
Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Onde eu localizo na pagina do senado federal informações de concursos para
preenchimento de vagas no senado, concursos realizados e que estão para se realizar?”
(sic)
“Solicito:
1. Lista de audiências públicas realizadas pela Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa desde 2000 a agosto de 2013, já que na página da comissão
apenas estão listadas as audiências ocorridas desde agosto de 2013.
2. Lista de audiências públicas realizadas pela Comissão de Constituição e Justiça desde
2000 a dezembro de 2008.
3. Lista de audiências públicas realizadas pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional desde 2000 a novembro de 2007.” (sic)
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“1. Notas taquigráficas da audiência pública realizada pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional em 16/07/15 sobre a Amazônia e o controle de fronteiras.
2. Notas taquigráficas da audiência pública realizada pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional em 09/10/13 sobre segurança pública na fronteira.
3. Notas taquigráficas da audiência pública realizada pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional em 22/08/2013 sobre o Projeto do Sistema de
Monitoramento de Fronteiras.
4. Notas taquigráficas da audiência pública realizada pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional em 09/04/2012 sobre os rumos da política externa
brasileira, painel 7.
5. Notas taquigráficas da audiência pública realizada pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional em 24/10/2011 sobre os rumos da política externa
brasileira, painel 3.” (sic)
“OLÁ, BOA TARDE. TEM ALGUMA PREVISÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES DO SENADO?” (sic)
“Gostaria de saber quantos ex‐senadores estão na folha de pagamentos do Senado
Federal, seja por aposentadoria ou por beneficios adquiridos pelo exercicio do
mandato.” (sic)
“Boa tarde, gostaria de saber se este ano terá concurso do Senado para nutricionista.
Desde já agradeço.” (sic)
“Gostaria de solicitar a Exposição de Motivos da Lei Ferrari, 6.729/1979, o quanto
antes, por se tratar de matéria urgente.”(sic)
“Gostaria de saber Salário do acessor do senador XXX, sr XXX.” (sic)
“Solicito o envio das atas e das notas taquigráficas das 28ª e 31ª Reuniões
Extraordinárias da CDR (fls. 782 a 856) e das manifestações dos Governadores do
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e
Bahia e Ofício da Consefaz contendo Proposta de Resolução apresentados ao PRS
1/2013.” (sic)
“Boa tarde! Gostaria de saber como faço a inscrição para o Concurso do Senado
Federal de 2016. Se vocês puderem me mandar o link referente às informações de
inscrição e edital, eu ficaria muito grata. Obrigada pela atenção!” (sic)
“Assunto: Lei de Acesso à Informação
Contribuição Sindical
A XXX, neste ato representado por seu procurador, com a devida consideração e
respeito, considerando os termos da Lei 12.527/2001 (Lei de Acesso à Informação) e
nos artigos 600 e 603 da CLT, REQUER a Vossa Senhoria que:
a) Informe se efetuou o pagamento da Contribuição Sindical Compulsória, do exercício
de 2015, na forma prescrita no artigo 579 da CLT;
b) Caso efetuado o pagamento, para qual entidade sindical fez o recolhimento? E qual
o valor recolhido? Instrua a resposta com cópia da guia de recolhimento da
contribuição sindical;
Termos em que, requer, por ser de direito constitucional, responda ao presente
requerimento.
Campo Grande, 27de janeiro de 2016
XXX, assinado por procuração
PRESIDENTE” (sic)
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“Olá! gostaria de saber se há alguma previsão orçamentária(ou ao menos o pedido por
parte da autoridade competente) para realização de Concurso Público para o Senado
Federal neste ano de 2016, haja vista que alguns sites de concursos estão vendendo
cursos preparatórios on‐lines para este concurso?
Aguardo retorno e agradeço desde já.” (sic)
“Boa tarde,
Sou doutorando em Ciências Sociais da XXX, e a partir da Lei nº 12.527/2011 de Acesso
a Informação ( LAI) solicito os seguinte dados públicos, para conclusão da pesquisa:
a) Em separado, os dados quantitativos da redemocratização até o fim de 2015, de
pedidos formais de abertura de processos movidos internamente contra os senadores
que feriram a ética e o decoro parlamentar: o total de pedidos concedidos; o total de
arquivamentos; o total de processos julgados; e o total de pareceres finais, aprovados e
reprovados.
b) Em separado, os dados quantitativos da redemocratização até o fim de 2015, de
pedidos formais de abertura de processos movidos externamente contra os senadores
por motivos diversos: o total de pedidos concedidos; o total de arquivamentos; o total
de processos julgados; o total de pareceres finais, aprovados e reprovados.
c) Em separado, o quantitativo de setores ( mesa diretora, senadores, Sociedade Civil,
Tribunal etc.) que mais solicitaram pedidos de abertura de processos contra os
senadores.
Grato, Att.” (sic)
“Gostaria de saber, quais os nomes dos Senadores que participaram das Comissões e
Organizações da Copa do Mundo de 2014.” (sic)
“Boa tarde, Gostaria de saber se há previsão de concurso para o senado em 2016 ou
2017. Obrigada!” (sic)
“PLS 356/2014, apresenta erro na moeda de indenização no artigo quinto (réis ao invés
de reais).” (sic)
“Gostaria de saber qual a empresa responsável pelo atendimento da central Alo
Senado, e quando será o próximo processo de licitação para contratação ou renovação.
Obrigado.” (sic)
“por favor, gostaria de saber sobre concursos publicos do senado para 2016.” (sic)
“Conforme solicitação anterior nº 1000126/16/PA da Secretaria de Gestão de Pessoas,
foi verificado que há 4 vagas de Analista Legislativo, Especialidade Medicina, no Senado
Federal. Na ocasião anterior desejava saber se haveria vaga ociosa na Especialidade de
Radiologia, que pudesse ser contemplado no próximo concurso. Depois fiquei sabendo
que o Serviço Médico Ambulatorial de Especialidades do Senado foi extinto em meados
de 2013. O Serviço Médico Ambulatorial foi realmente extinto? Assim sendo, pode
haver vagas para médico especialista com a extinção do “hospital” ? Atenciosamente,
XXX.” (sic)
“Gostaria de saber se há previsão de quando será realizado CONCURSO PÚBLICO PARA
O SENADO FEDERAL.” (sic)
“Boa tarde! Gostaria de saber em quais subáreas estão os 33 cargos vagos do cargo de
Consultor Legislativo ‐ Especialidade Assessoramento Legislativo.
Desde já agradeço. Att, XXX.”(sic)
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