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1 NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de março foram recebidas 80 solicitações de informações.
No Anexo I encontra-se a lista de todos os pedidos de informação.
2 PRAZO DE RESPOSTA
Dos 80 pedidos de informações, 30 (37,5%) foram atendidos em até
um dia, 24 (30,0%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 14 (17,5%)
entre seis e vinte dias, 4 (5%) com mais de 20 dias e, por fim, 8 (10,%)
pedidos ainda se encontravam pendentes de resposta na data de emissão
deste relatório.
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3 TEMAS DOS PEDIDOS

ASSUNTO
ARQUIVO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE LEGISLATIVA
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
CEAPS E NOTA FISCAL
CONCURSO PÚBLICO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
LEGISLAÇÃO
OUTROS
REMUNERAÇÃO
SENADOR
VOTO E PRESENÇA
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
Total geral

4 NEGATIVAS DE ACESSO
Não houve.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação atendidos
"documentos sobre a ditadura miliar, período de 1964 a 1985."
"Gostaria de conhecer a agenda do senado com relação a votação de leis que dizem respeito às
populações indígenas e Quilombolas."
"De acordo com a Lei de Acesso à Informação, requeiro acesso à listagem nominal de todos os
senadores com os serviços gráficos requeridos em outubro, novembro e dezembro de 2013 e
janeiro e fevereiro deste ano."
"De acordo com a Lei de Acesso à Informação, requeiro acesso às notas ficaisa apresentadas por
senadores e ex-senadores para comprovar gastos com saúde e tratamentos odntológicos em
2013."
"De acordo com a Lei de Acesso à Informação, gostaria de ter acesso às notas fiscais
apresentadas por senadores para comprovar gastos com a Cota para Exercício da Atividade
Parlamentar em 2013."
"Solicito a seguinte documentação, referente ao concurso regido pelo edital nº 2, de 22 de
dezembro de 2011, com fundamento no Ato do Presidente 196, de 14 de novembro de 2011:
- Solicitações de preenchimento das vagas e demanda da Secretaria de Taquigrafia e Redação
de Debates Legislativos, por parte da Diretora Zuleide Spinola."
"Solicito a data da aposentadoria do servidor VALDEMAR MORAIS DE QUEIROZ, que teve seu ato
de aposentadoria modificado pelo ato 461 publicado hoje,16-3-2014, no DOU, pg 41.
Este servidor não está listado no documento Servidores Efetivos - Aposentados disponível no
site do senado (http://www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp), há
alguma razão para isso? Ou é apenas um equívoco?"
"Solicito informação a respeito do cargo ocupado por Maria Lucia Bezerra, analista legislativo especialidade processo legislativo, aposentada em 18-12-2009, ato nº 4560, publicado na pag.
44 do DOU.
O cargo foi transformado, extinto? Está vago ou ocupado?
Em caso de ocupado, qual o nome do servidor que ocupa esse cargo?
Favor colocar na resposta o texto desta da solicitação."
"Olá, meu nome é Fabio Pontes e sou jornalista em Rio Branco (AC).
Gostaria de saber como obtenho a informação de como cada senador da República votou, no
ano de 2000, na lei Complementar número 100, também conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Meu interesse maior está na votação da bancada do Acre à época, como cada um dos três
senadores se posicionou na votação da matéria.
"Como obter o número de presença de cada senador?"

"Estou fazendo uma pesquisa sobre o governo joao goulart e sua relacao com senado e gostaria
de receber discursos da epoca e dos documentos diaponiveis."
Solicito as provas realizadas pela Fundação Getúlio Vargas em 2012 para o Cargo de Consultor Especialidade: Política Econômica e Sistema Financeiro, bem como a Especialidade: Direito
Econômico e Regulação, Direito Empresarial e do Consumidor.
"Bom dia. Solicito que me seja fornecida uma cópia do caderno de provas do concurso de
Consultor Legislativo- especialidade Assessoramento Legislativo- subárea Desporto e Cultura,
aplicado pela banca Fundação Getúlio Vargas, em conformidade com o Edital nr 1 de
22/12/2011 (Edital atualizado conforme Edital nº.5, de 05 de janeiro de 2012, publicado no DOU
nº. 5, Seção 3, páginas 184 a 192)."
"gostaria que se possível mim informasse quantas pessoas efetivar e comissionadas um
senador tem direito e quais suas funções ou símbolos funcionais.
quadro total do gabinete tanto em Brasilia como de apoio em seus estados.
ja que não consegui ver no portal da transparência."
"Sou servidora pública estadual na área da segurança e estou precisando, para fins de
estudo/curso, da Lei dos Cybercafés ou Lei das Lan Houses e não consigo encontrar nada. O
máximo que encontrei foi: Quarta-Feira 21 de Agosto de 2013 Projeto tenta formalizar
estabelecimentos e incentivar suas atividades.
(Fonte da imagem: iStock)
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou na última terça-feira (20) a chamada
“Lei das lan houses”, que declara esses estabelecimentos de especial interesse para a
universalização do acesso à internet. A proposta recebeu somente uma alteração que padroniza
o uso da expressão “rede mundial de computadores” em seu texto.
Gostaria de ter o texto na íntegra, por gentileza.
Atenciosamente,
Edna."
"como faço pra saber quantas reuniões em plenário todos os senadores participaram?"
"Prezado Senhores, represento a Fenoscip-Brasil - Federação Nacional das Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, entidade superior que representa todo o Terceiro Setor no
Brasil, atualmente em torno de 300 mil Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos,
gostaria de saber como participar da Comissão da Transparência, na qual também reservou
espaço para a sociedade civil organizada. Agradeço . Raul Miranda - Presidente da FenoscipBrasil 061-8151-6454
Sites: www.fenoscip.org.br
/www.portalterceirosetor.org.br/www.livestream.com/canaltvterceirosetor."
"gostaria de saber se há algum processo de solicitação de aposentadoria em andamento para o
cargo de Analista Legislativo, especialidade Administração."

"Solicito o total de cargos vagos e cargos ocupados, discriminados por cargo e especialização,
igual ao arquivo Quadro de Cargos Efetivos disponível no site do senado
http://www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp , referente ao mês
de dezembro de 2011."
"solicitar uma copia da extinta PLC122."
Gostaria de saber se seria possível inclui o Código, a Sigla do Partido e a UF do Parlamentar no
arquivo CSV da cota parlamentar obtido no endereço
http://www.senado.gov.br/transparencia/sen/verba/verbaAno.asp
"muito rico o acervo do senado federal. os profissionais são de uma excelência espantosa."(
"Gostaria de saber quantos processos de aposentadoria estão em andamento para o cargo de
Analista Legislativo - Especialidade: Administração."(
"PRECISO DA MENSAGEM QUE DEU ORIGEM A LEI COMPLEMENTAR Nº 31 DE 11/10/1977 DOU
12/10/1977 QUE O PRESIDENTE GEISEL ENVIOU EM 24/08/1977.
E SUA TRAMITAÇÃO, EMENDAS, AUTÓGRAFO E SUA PUBLICAÇÃO NO DOU.
"Solicito a exposição de motivos da Lei nº 11.941/2009."
Gostaria saber se é possível saber qual o valor investido em segurança pública nos anos de
1980,1990,200 e 2010.
Sou um pesquisador em polemologia e a área de segurança pública passou a fazer parte das
minhas pesquisas e estudos depois que em varias palestras ou entrevistas que faço, o tema é
sempre questionado.
"Solicito, nos termos da Lei de Acesso a Informação, o número de cargos (total, ocupados e
vagos) de Analista Legislativo, área de Apoio Técnico ao Proc. Legislativo, Especialidade Proc.
Legislativo, na data de 22 de dezembro de 2011, data do Edital n° 2/2011, de abertura do
Concurso Público para cargos de Analista Legislativo do Senado Federal."
Eu gostaria de saber em que parte do site ou à qual lugar eu devo me dirigir para ter acesso às
notas taquigráfiacas da sabatina de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal.
A indagação é com finalidades acadêmicas, tendo em vista que sou pesquisador do Mestrado
em Direito do UniCEUB e Discente-Pesquisador do CBEC - Centro Brasileiro de Estudos
Constitucionais.
"Gostaria de estudar todo o processo de tramitação da Medida Provisória n.º 219/2004, que foi
convertida na Lei n.º 11.051/2004. Meu foco são as emendas que foram apresentadas nas duas
casas, particularmente aquelas aprovadas e que se incorporaram na referida lei, das quais
gostaria de ler o conteúdo, não só dos textos das emendas, mas das justificativas de sua
apresentação, ou seja, a argumentação que as fundamentou."
"gostaria do texto integral do projeto de lei 50/90 (lei crimes hediondos)."
Gostaria de saber se há algum critério específico para que um periódico em meio eletrônico
tenha seus artigos indexados na base de dados do Senado.

1) O Senado conta com um sistema de arquivos? Como funciona - poderiam fazer uma breve
descrição, dizendo inclusive, se utilizam algum software para isto, e qual?
2) Qual é o setor responsável por este gerenciamento de arquivos dentro do Senado?
3) Gostaria de ter acesso a documentos e normas relativos à administração e manejo de
documentos dentro do arquivo, incluindo também aqueles relativos ao descarte de documentos.
"Gostaria de conhecer a exposição de motivos e o autor do projeto da Lei 12292/2010."
"Como posso saber qual foi a votação nominal do PL 321/2009."
"Boa Noite, Gostaria de receber copias dos documentos de solicitação para provimento de vagas
do Setor de Taquigrafia, referentes ao Concurso do Senado Federal 2012. Memorandos enviados
pela Taquigrafia a Secretaria Geral da Mesa Diretora.
Ontem, 17/03, aconteceu Audiência Pública que discutiu assuntos relacionados à área do
assentamento 26 de Setembro, no DF. Estou tendo dificuldades para localizar matéria
relacionada ao ato.
Assim, solicito envio do material disponível ou mesmo orientação para atingir esse fim.
"Prezados senhores, estou fazendo pesquisas sobre atividade legislativa e gostaria de poder
organizar o material por assunto conforme a classificação feita por vocês. No entanto, não
encontrei nenhum webservice que apresente o assunto correspondente às matérias votadas.
Solicito informações sobre qual webservice devo acessar para obter essas informações.
Encontrei a informação na pesquisa manual do site, porém preciso obter a informação possa ser
acessaada por programas via webservices. Aguardo informações. Obrigado."
Faço pesquisa acadêmica na área de direito administrativo e procuro os documentos de
tramitação do Projeto de Lei da Câmara nº 59/1992, que deu origem à Lei 8.666/93. No site do
Senado, encontrei apenas a referência às datas relevantes para a tramitação, mas não encontrei
pareceres das comissões, requerimentos, despachos, propostas de emendas ou substitutivos ou
registros de debates legislativos. Solicito, por gentileza, o encaminhamento desses documentos.
Gostaria de saber como encaminhar um e-mail, por meio do site do Senado Federal (com
mensagem texto padrão) para todos os 81 Senadores da República.
"Solicito cópias dos seguintes memorandos: MEMO-STAQ 36/2012; MEMO-STAQ 75/2012;
MEMO-STAQ 31/2013; MEMO-STQR 11/2014; e MEMO-STQR 12/2014."
"Gostaria de obter informações sobre o Projeto de Resolução do Senado nº 96/2009, que altera
o regulamento administrativo do Senado Federal. De acordo com notícias veiculadas pelo
SIndilegis, há uma proposta de emenda ao relatório do referido projeto para instituir exigência
de nível superior para os cargos de técnico legislativo da Casa. Entretanto, em pesquisa realizada
na internet, apenas encontrei nesse sentido a emeda da Senadora Rosalba, que foi indeferida
pela CCJ. Há outra emenda com o mesmo conteúdo no projeto?"
Sobre a Proposta de Emenda à Constituição 33 de 1996, não há indicação na tramitação do
Senado sobre o dia e páginas que foram publicadas as 200 emendas apresentadas na Comissão
de Constituição e Justiça. Gostaria de ter acesso a essas emendas.

gostaria de saber se vocês possuem um documento intitulado Por que fracassa a proteção aos
índios”, escrito pelo ex-chefe do Serviço de Proteção ao Índio, José Maria da Gama Malcher.
"Solicito em documento único e impresso as seguintes informações em forma de planilha ou
tabela:
matricula/nome/data de vacância/motivo vacância/lotação/cargo e função dos TÉCNICOS
LEGISLATIVO EM PROCESSO LEGISLATIVO a partir de 04/12/12 até a presente data.
"Solicito-lhes o especial obséquio de me encaminhar (ou informar onde posso ver pela internet)
o texto da EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS do Projeto de Lei nr. 912 (52/91)de autoria desse
Parlamento, que deu origem à Lei nº 8.245/91."
"Gostaria de solicitar a esta casa (Senado Federal do Brasil) as informações sobre gastos com
saúde paga por este estabelecimento. Com o objetivo de proteger a informação, não me
interessa saber qual pessoa usou o recurso, me interessa saber se é senador ativo ou não. Se
não é senador ativo qual é o status (dependentes, dependentes de inativos, etc). Interessa
também saber qual instituição recebeu o dinehiro. Ou seja para onde foi transferido e qual o
procedimento foi pago. O período seria do mais recente até o ano de 2002."
"Precisamos de uma foto da Agência Senado, em alta resolução, para publicar na próxima edição
da revista, que vai para a gráfica na segunda-feira próxima.
Arquivo: roberto tykanori_imagem331300.jpeg
Criador: Jonas Pereira
Descrição: Coordenador de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde,
Roberto Tykanori Kinoshita; Vice-Presidente no exercício da presidência da CASDEP. senadora
Ana Amelia (PP-RS)."
"Solicito uma relação contendo todas as admissões para cargos em comissão (servidores
comissionados) ocorridas desde 01/08/2012 até a presente data, dispostas em ordem
cronológica com as seguintes informações dispostas em uma tabela ou planilha:
data admissão/nome/função/lotação (órgão ou gabinete).
"Gostaria de saber quando haverá concurso para o cargo de Advogado? Acho que o ultimo foi
em 2008."
"Prezados, gostaria de ter acesso a prova realizada para o cargo de Analista Legislativo - Área:
Controle Interno - Especilaidade: Contabilidade, referente ao Edital n° 2, de 22 de dezembro de
2011."
"Prezados Senhores,
Solicito informações a respeito do processo de licitação abaixo especificado:
> Edital de Concurso de anteprojeto de novo edifício para a sede do Senado Federal, datado de
31 de julho de 1954 (publicado, talvez, no dia 3 de agosto de 1954).
Gostaria de obter cópia do processo na íntegra e, preliminarmente, a listagem dos materiais
constantes deste processo.
Obrigado."

"ATO DO PRESIDENTE Nº 196/11. ART. 2º. AUTORIZAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
APROVADOS.
Solicito-lhes a gentileza de informar-me:
a) quem é o destinatário da autorização constante do art. 2º do Ato do Presidente nº 196/11;
b) se é necessária nova autorização ou determinação da Comissão Diretora (ou de outro órgão)
para que sejam efetuadas as nomeações autorizadas pela referida norma.
c) o fundamento legal da eventual necessidade de o autorizado obter nova autorização, bem
como da consequente ineficácia da autorização já concedida por meio da norma mencionada."
Nos dados disponíveis na página na internet relativos aos servidores do Senado (no link
www.senado.gov.br/transparencia/LAI/secrh/quadro_efetivos.pdf) do cargo de Comunicação
Social constam apenas os dados referentes à especialidade, mas não à subfunção (Comunicação
Social propriamente dita, Produtor Multimídia e Jornalista
"Bom dia!
Preciso de ajuda. Gostaria de ter acesso a Ata da 1ª Assembleia Constituinte do Brasil (1823).
Estou pesquisando sobre José Bonifácio e D.Pedro."
"Solicito saber se existe algum processo de aposentadoria para o cargo Analista - Administração
em análise no momento."
"Boa tarde, sou estudante na Universidade Federal do Vale do São Francisco. E agora a pouco,
assistindo a tv senado, fiquei extremamente interessado no caso do assassinato do Senador José
Kairala no dia 04/12/1963. Gostaria se possível ter acesso ao áudio daquela seção, ou a copia da
ata, com finalidade de levar esse caso aos debates da aula de sociologia na universidade. Espero
que possam me ajudar, agradeço desde já, e parabenizo o senado por esse arquivo."
"Solicito os dados
SETOR1,SETOR2,SETOR3,SETOR4,SETOR5,SETOR6,SETOR7,SETOR_EXERCICIO,NOME,TIPO DO
VÍNCULO, ADMISSÃO,CARGO,CATEGORIA,FUNÇÃO,AFASTAMENTO,ISENÇÃO DO PONTO, dos
servidores efetivos e comissionados, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril do
ano 2014. Igual ao arquivo Todos do link
www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp e a solicitação
1020/14/WW. Solicito que haja um arquivo para cada mês."
Para fins de Pesquisa, preciso do seguintes materiais:
Anais das Conferências Nacionais de Educação, ocorridas no período 1927 - 1956, coordenadas
pela Associação Brasileira de Educação (ABE).
"Solicito as seguintes informações:
- Quantas, quais são e quais as atribuições das diretorias existentes no Senado Federal?
- Qual a remuneração bruta dos diretores?
- Quantos funcionários existem no Senado?
- Qual o gasto mensal com folha de pagamento?
- Quantos e quais são os cargos de indicação política?"
Estou pesquisando imagens do Palácio Monroe, do interior e da parte externa do prédio, em
diferentes épocas.
Gostaria de saber se posso encontrar fotografias, filmes e outros tipos de documentos
relacionados ao Monroe no arquivo do Senado.
"Gostaria de saber o número de processos de aposentadoria em andamento para o cargo de
Analista Legislativo - Especialidade Administração no momento."

"Boa tarde. De acordo com o PRS 10/2013, os dirigentes máximos das Agências Reguladoras,
deveram em periodicidade anual apresentar contas sobre o exercício de sua atribuição junto a
Agência, bem como o desempenho da mesma e avaliação das politicas públicas no âmbito de
sua competência.
Minha pergunta é a seguinte:
Qual a sanção aplicada na hipótese do não comparecimento do Presidente de uma Agência
Reguladora?
Pesquisei no site do Senado Federal, li o PRS, li o Regimento Interno do Senado e não encontrei,
por favor, aguardo retorno com a devida resposta.
"Gostaria de saber qual a carga horária dos servidores da Ouvidoria que fazem atendimento ao
público e qual o embasamento legal que justifica a carga horária exercida."
"Prezados, sou jornalista e gostaria de solicitar as seguintes informações através da lei de acesso
a informação. Gostaria que elas fossem disponibilizadas em formato aberto - as informações
devem estar organizadas de forma a permitir seu processamento por software em larga escala.
1) Sobre o processo de recebimento dos pedidos de acesso à informação sob a lei 12527:
- Quantos processos vocês receberam no ano de 2013?
- Número de protocolo dos pedidos
- Texto de cada uma das perguntas de maneira desagregada
- Tema de cada uma das perguntas de maneira desagregada
2) Sobre o processo de resposta aos pedidos de acesso à informação sob a lei 12527:
- Datas de recebimento dos pedidos e resposta ao requerente
- Resultado da resposta - se foi deferido, parcialmente deferido, indeferido ou transferido
- Caso deferido total ou parcialmente, a justificativa utilizada
3) Sobre os recursos movidos pelos requerentes através da lei de acesso a informação:
- Existência ou não de recursos para cada um dos pedidos
- Data de entrada dos recursos (em 1ª, 2ª ou 3ª instâncias) e data das respostas, caso haja
recursos
- Resposta dada aos recursos - se foi deferido, deferido parcialmente ou indeferido
- Caso o recurso tenha sido deferido total ou parcialmente, a justificativa utilizada
"Prezados, sou aluna de doutorado e gostaria de ter acesso às seguintes informações, a respeito
de contratações com dispensa de licitação (em formato que possa ser lido por outros softwares ou seja, o formato pdf traz dificuldades), através da lei 12527:
a) Quais foram os contratos firmados pelo Senado em 2013, que tiveram dispensa de licitação,
bem como a justificativa para a dispensa. Distinguir tipos de motivo para dispensa (baixos
custos, notório saber, entre outros).
b) Após a prestação do serviço ou entrega do produto, como é o processo de avaliação do objeto
contratual e da atuação do prestador de serviço/fornecedor?
c) Requeiro, ainda, acesso à avaliação do Senado sobre a atuação do prestador de
serviço/fornecedor, ou documentos relacionados.
A cidadã solicita a exposição de motivos da Lei 6.858/1980.

Gostaria de ter acesso às seguintes informações, em arquivos formato .csv ou, se não for
possível, .ods ou ainda, não sendo possível este, então em formato .xls (de qualquer maneira, as
informações nos arquivos devem estar organizadas de modo a permitir seu processamento por
software em larga escala):
Lista detalhada de presença de todos os Senadores às sessões plenárias occoridas no ano 2013.
Como base na lista, deve ser possível inferir o número de sessões nas quais os Senadores
estaviram presentes, o número de faltas justificadas e o número de faltas não justificadas."
Gostaria de solicitar as provas, gabaritos, editais e outros documentos relacionados ao concurso
para o Senado, realizado em 2012.
Cargo: Consultor Legislativo
Sobre a Proposta de Emenda à Constituição 33 de 1996, eu já havia previamente solicitado
informações (protocolo 0018274/14/WW), solicitação que me foi respondida prontamente pela
equipe do Senado. Contudo, eu havia requerido acesso às 203 emendas apresentadas na
Comissão de Constituição e Justiça entre 10/06/1997 e 15/07/1997, bem como o substitutivo
apresentado pelo relator nessa mesma comissão no dia 10/06/1997, no entanto, o Senado me
enviou apenas as 50 emendas apresentadas em plenário. As emendas e substitutivo que desejo
ter acesso não estão disponíveis no Diário do Senado Federal nos dias que constam terem sido
apresentados segundo a página da tramitação.
"Sou empresária e gostaria de ter acesso às seguintes informações:
1) Quantos funcionários se dedicam ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação no Senado
Federal?
2) Quantos deles têm dedicação exclusiva à lei?
3) Quais foram os programas e o orçamento dedicado/executado em 2012 e 2013, dedicado a
programas de capacitação de funcionários na Lei de Acesso à Informação e fomento da mesma?
4) Requeiro a informação discriminada por capacitação/ação, descrição, local onde ocorreu e
número de participantes."
O Banco Central do Brasil promoverá, no final do mês de abril, um evento interno chamado de
Semana da Segurança e Continuidade de Negócios, com a temática de preparação da autarquia
para grandes eventos no país. Um dia dessa Semana estará aberto a convidados de outros
órgãos e entidades públicas. O Departamento de Riscos do Bacen solicita informar contato do(s)
responsável(eis) (área, setor, equipe ou servidor) especificamente pela Gestão de Continuidade
de Negócios desse órgão/entidade para que possamos enviar convite formal em data oportuna.
O Departamento de Segurança do Bacen estará contatando responsáveis pela Segurança, caso
não seja a mesma equipe que trate de Segurança e Continuidade.
Favor responder e-mail ou entrar em contato por telefone.
Gostaria de ter acesso às seguintes informações, referentes à contratação de consultorias pelo
órgão:
a) Quais são os procedimentos internos de avaliação e mensuração de desempenho de
consultorias contratadas?
b) Geram-se documentos específicos de avaliação destas consultorias? c) Se sim, gostaria de ter
acesso aos documentos em questão, juntamente aos dados sobre as consultorias, valor do
contrato, data de início e término, finalidade da contratação, modalidade de contratação, ente
contratado para os últimos três anos.
Obrigado por sua ajuda, atenciosamente,

Prezados, sou jornalista e gostaria de pedir as seguintes informações através da lei de acesso à
informação:
1- Política salarial dos funcionários lotados neste orgão, incluindo distinção entre salário base,
gratificações e prêmio por cumprimento de metas
2- os critérios estabelecidos para atribuir gratificações financeiras aos funcionários do Senado, a
forma como estes mesmos critérios foram definidos e o responsável pela sua definição."
"Prezados, sou aluna de doutorado e gostaria de ter acesso às seguintes informações, em
formato que possa ser lido por outros softwares - ou seja, o formato pdf traz dificuldades:
a) Gastos do Senado com publicidade, propaganda e mídia dos últimos três anos, com
discriminação por campanha/ação e meio de veiculação (televisão, rádio, internet, etc) e
conceito e finalidade de cada campanha/ação;
b) Sobre a contratação, informações referentes à localização e veiculação de cada
campanha/ação (regional, nacional ou internacional).
c) Se houve ou não contratação de terceiros na realização de cada campanha/ação, ou se a
realização foi feita somente com funcionários públicos. Se envolveu outros órgãos ou empresas,
pede-se o nome dos contratados (nome oficial e nome fantasia).
d) Sobre o gerenciamento da publicidade, o número de funcionários públicos que trabalham
com o desenvolvimento de ações de publicidade, propaganda e mídia na instituição. Pede-se
uma lista detalhada com cargos, salários e funções de cada um dos funcionários envolvidos.
Preciso da relação das emendas orçamentarias de todos os senadores destinadas ao estado de
Minas Gerais.
Motivo: Trabalho de Faculdade
"Relação de gastos de cada parlamentar durante o ano de 2013."
Concordo com a divulgação da minha mensagem nas mídias do Senado Federal.
Enviei ped info 0074666/13/WW prot. 100.023258/2013-89 11fev recebi resp negativa
(SecrTransp) Difícil mandar rec via site pq limite letras. Tb ñ sabia p qual autorid. O AlôSen disse
Presidência ou Mesa 19fev mandei rec p claudian@senado.gov.br e email Renan Calheiros 21fev
postei-o (correios) p SF, q devolveu corresp (end incompl) Soube (AlôSen) q Mesa recebeu
recurso
1. A Mesa decidiu meu recurso? Qual teor?
2. Se ñ recebido, como mandar (tem +2000 caracteres ñ cabe site SecrTransp)? P/ qual autorid?"
Solicito acesso aos cadernos de prova (objetivas e discursiva) aplicados para o cargo de
Consultor do Senado Federal - Assessoramento Legislativo – Transportes, no concurso de 2011
pela FGV.
Cordial e respeitosamente solicito acesso à esse conteúdo que, embora não tenha sido
disponibilizado no site da FGV, trata-se de documento relacionado ao concurso, cujo acesso não
deve ser negado a quem o solicite, independente de identificação ou justificativa, nos termos da
Lei Federal 12.527- Lei de acesso à informação.

Meu nome é Thiago de Matos Lauria. Trabalho na Assessoria Jurídica do Departamento de
Pessoal da Câmara dos Deputados. Estou realizando um estudo acerca do adicional de
insalubridade para fins de regulamentação de um aspecto dessa vantagem no âmbito da Câmara
dos Deputados.
Sendo assim, gostaria de saber se o Senado Federal dispõe de algum ato normativo interno
sobre o tema adicional de insalubridade.
"Boa tarde,
Gostaria de ter requerer cópia integral do processo nº 00200.015867/2013-36, referente à
auditoria realizada pelo Senado sobre compra de selos postais. Gostaria ainda da cópia integral
da Tomada de Contas Especiais relativas a este tema."

