
  

 

 

Relatório Mensal de Atendimentos da Lei de Acesso à Informação 
Serviço de Informação ao Cidadão (SICLAI) 

 
Maio de 2022 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 74 (anexo) 
 

 

 

 2. Prazo de resposta 
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3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 22 29,7% 
SERVIDOR 19 25,7% 
CONCURSO PÚBLICO 14 18,9% 
SENADOR 7 9,5% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 6 8,1% 
OUTROS 3 4,1% 
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA 1 1,4% 
LEGISLAÇÃO 1 1,4% 
ARQUIVO 1 1,4% 
Total Geral 74 100,0% 

 
 
4. Local da informação recuperada 
 

           
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Houve 10 (dez) negativas integrais de acesso à informação no mês de maio. 
 Houve 1 (uma) negativa parcial de acesso à informação no mês de maio. 
 Nenhum recurso foi protocolado em maio de 2022.  
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PORTAL DEMAIS FONTES INEXISTENTE



  

 

 

Anexo  

Pedidos de informação de maio de 2022 Situação 
1 “Sou engenheiro civil pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e 

desejo saber se minha qualificação é suficiente para concorrer ao cargo de Analista 
Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Engenharia do Trabalho.” (sic) 

RESPONDIDO 

2 "Prezados Srs, 
Com base na LAI, e em complemento ao Atendimento 81817, gostaria de saber: 
1- As datas de ingresso, os cargos de ingresso, os departamentos de ingresso e os 
regimes jurídicos de trabalho para o ingresso junto ao Senado para os cidadãos 
XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX 
2- Os regimes jurídicos de trabalho atuais, os cargos atuais e os departamentos 
atuais ocupados pelos cidadãos XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX atualmente junto ao 
Senado 
3- Caso tenha havido a transição de regime jurídico de trabalho junto ao Senado 
para os cidadãos XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, que sejam fornecidas as datas de 
transição, o regime jurídico inicial e o regime jurídico final, assim como a legislação 
e/ou ato legal que embase a eventual transição. 
4- Caso tenha havido mudança de cargo junto ao Senado para os cidadãos XXXX, 
XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, que sejam fornecidas as datas de mudança, o cargo inicial 
e o cargo final, assim como a legislação e/ou ato legal que embase a eventual 
mudança. 
IMPORTANTE: Peço a gentileza de que este questionamento seja reproduzido 
juntamente com a resposta, para que as repostas possam ser facilmente 
compreendidas. 
Obrigado! Atenciosamente." (sic) 

RESPONDIDO 

3 “Prezados Senhores, 
Com base na LAI, e em relacionamento ao aqui transcrito ADCT, Art. 19, “Art. 19 - 
Os servidores públicos civis da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em 
exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos 
continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da 
Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”, gostaria de saber: 
1- Quantos e quais funcionários do Senado foram demitidos e/ou exonerados 
quando da promulgação da CF/88 por não estarem amparados pelo ADCT, Art. 19, 
assim como as datas de ingresso inicial no Senado, os cargos que ocupavam, os 
departamentos de lotação, o regime jurídico de trabalho a que estavam 
submetidos e as datas de desligamento. 
IMPORTANTE: Peço a gentileza de que este questionamento seja reproduzido 
juntamente com a resposta, para que as repostas possam ser facilmente 
compreendidas. 
Obrigado! Atenciosamente,” (sic) 

RESPONDIDO 

4 "Prezados Srs, com base na lei, peço a gentileza que me fornecidos: 
1- as recomendações do Tribunal de Contas da União, encaminhadas ao Senado 
Federal com o Aviso nº 799-GP/90, 
2- o Aviso nº 799-GP/90 
Obrigado! 
Atenciosamente." (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 



  

 

 

5 “Preciso de cópia do Parecer nº 310/2007 - ADVOSF, de 06.11.2007, referente à 
baixa da indisponibilidade dos bens bloqueados pela CPI do Judiciário, em resposta 
à solicitação contida no Ofício SGM nº 587/2007. Consta juntada às fls. 5218 a 
5222 do Vol. XV da CPI - Req. 118/99.” (sic) 

RESPONDIDO 

6 "Bom dia. 
Solicito os Ofícios (OFS) enviados pelo STF referentes aos seguintes Recursos 
Extraordinários, os quais tiveram decisão no sentido de suspensão de execução de 
Lei tida como inconstitucional em decisão incidental, nos termos do art. 52, X, da 
Constituição Federal 
E 
Solicito também a informação do estágio de cada um dos procedimentos 
impulsionados pelos referidos OFS a fim de que fosse apresentado Projeto de 
Resolução (PRS) suspendendo a execução da norma legal, conforme consta dos 
artigos 386 a 388 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF). 
1.038.925 
1.063.187 
ARE 1052700 
979.962 
1.240.999 
1.101.937 
1.258.934 
1.309.081 
1.307.053 
1.338.850" (sic) 

RESPONDIDO 

7 “Bom dia. 
Solicito os Ofícios (OFS) enviados pelo STF referentes aos seguintes Recursos 
Extraordinários, os quais tiveram decisão no sentido de suspensão de execução de 
Lei tida como inconstitucional em decisão incidental, nos termos do art. 52, X, da 
Constituição Federal 
E 
Solicito também a informação do estágio de cada um dos procedimentos 
impulsionados pelos referidos OFS a fim de que fosse apresentado Projeto de 
Resolução (PRS) suspendendo a execução da norma legal, conforme consta dos 
artigos 386 a 388 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF). 
597.396 
647.885 
730.462 
808.424 
827.538 
878.694 
917.285 
940.769 
ARE 875.958 
ARE 1018459.” (sic) 

RESPONDIDO 

8 “Bom dia. Solicito os ofícios enviados pelo STF referentes aos seguintes recursos 
extraordinários, os quais tiveram decisão no sentido de suspensão de execução de 
lei tida como inconstitucional em decisão incidental, nos termos do art. 52, X, da 
Constituição Federal. Solicito também a informação do estágio de cada um dos 
procedimentos impulsionados pelos referidos ofícios a fim de que fosse 

RESPONDIDO 



  

 

 

apresentado projeto de resolução (PRS) suspendendo a execução da norma legal, 
conforme consta dos artigos 386 a 388 do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF). 
704.292 
706.103 
635.145 
680.089 
ARE 663261 
717.424 
669.196 
719.870 
607.447 
745.811 

9 “Bom dia. 
Solicito os Ofícios (OFS) enviados pelo STF referentes aos seguintes Recursos 
Extraordinários, os quais tiveram decisão no sentido de suspensão de execução de 
Lei tida como inconstitucional em decisão incidental, nos termos do art. 52, X, da 
Constituição Federal 
e 
Solicito também a informação do estágio de cada um dos procedimentos 
impulsionados pelos referidos OFS a fim de que fosse apresentado Projeto de 
Resolução (PRS) suspendendo a execução da norma legal, conforme consta dos 
artigos 386 a 388 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF). 
627.815 
611.503 
639.138 
659.424 
632.853 
695.911 
646.721 
ARE 660010 
650.851 
839.950.” (sic) 

RESPONDIDO 

10 "Bom dia! 
Por gentileza, gostaria de ter acesso a todos os cadernos de provas do concurso do 
Senado Federal, realizado pela Fundação Getúlio Vargas no ano de 2012, regido 
pelo edital nº 1, de 22 de dezembro de 2011, para o cargo de Consultor Legislativo, 
todas as áreas, especialidades e subáreas. 

RESPONDIDO 

11 “Prezadas(os), 
Gostaria de pedir ao Senado a disponibilização de todos os documentos em posse 
da Presidência do Senado/Congresso Nacional que identificam individualmente 
todos os deputados e senadores que indicaram a destinação de emendas do 
relator-geral do Orçamento de 2019 a 2022, conhecidas pelo indicador RP-9.” (sic) 

RESPONDIDO 

12 "Prezados(as), 
gostaria de pedir um arquivo CSV com a lista de todos os deputados e senadores 
que indicaram a destinação de emendas do relator-geral do Orçamento, de 2019 a 
2022, contendo as seguintes informações: 
- Nome do parlamentar; 
- Exercício financeiro em que indicou a verba; 

RESPONDIDO 



  

 

 

- Valor da emenda indicada pelo parlamentar; 
- Ente federativo beneficiário da emenda indicada; 
- Ação a que se destinou a verba da emenda indicada; 
- Estágio de execução da emenda orçamentária." (sic) 

13 “Bom dia! Eu gostaria de saber quantos senadores votaram a favor e contra o PL 
2564/20, o piso da Enfermagem.” (sic) RESPONDIDO 

14 “Olá gostaria de mais informações sobre o concurso de 2008 do Senado. Gostaria 
de acessar a lista final de homologados e convocados.” (sic) RESPONDIDO 

15 "Prezados, 
Reitero meu requerimento de acesso às informações quanto ao concurso de 2008 
para o cargo de advogado do Senado. Conforme mencionei, a página da 
transparência 
(https://www12.senado.leg.br/transparencia/rh/concursos/concursos) não detém 
informações quanto ao concurso de 2008 - para os cargos de consultor de 
orçamentos e de advogado. Nesse contexto, requeiro novamente que se 
disponibilizem publicamente todas as informações do certame, em especial: 
relação de aprovados, notas em cada uma das fases, tabela de nomeações etc. 
Ressalto que o Senado já tornou acessível todas as informações respectivamente 
relacionadas aos concursos de 2011, para os cargos de Policial Legislativo, Técnico, 
Analista e Consultor. 
Aguardo retorno. 
Atenciosamente, LN." (sic) 

RESPONDIDO 

16 “Prezados, 
Foi autorizado o concurso para o Senado Federal e ao analisar os cargos no projeto 
básico, há a presença de um cargo denominado analista legislativo – 
administração, o qual possui como requisito: 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em 
qualquer área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação – MEC. 
Ao analisar as atribuições do cargo, têm-se: atividades de supervisão, 
programação, coordenação ou execução especializada, em graus de maior e 
mediana complexidade, referentes a estudos, pesquisas, análises e projetos sobre 
administração em geral e organização e métodos. 
Vejam que, são atribuições genuinamente do formado em graduação em 
administração. 
Além disso, a Lei nº 4.769/1965 em ser art. 3º diz que: 
Art 3º o exercício dessa profissão em Administração é privativo dos bacharéis em 
administração pública ou de empresas, diplomados no Brasil. 
Nesse sentido, pergunto, o novo edital vem respeitando a referida lei? Exigindo a 
formação em administração para o cargo? 
Desde já, agradeço resposta.” (sic) 

RESPONDIDO 

17 “Olá, boa tarde! 
Venho por meio desta informar que recentemente foi anunciado autorização para 
novo concurso do Senado, sendo disponibilizado previamente 19 vagas para várias 
especialidades. O que me chama atenção é o fato de não ter vindo nenhuma vaga 
reservada para PCDs, sendo que conforme Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 
2018. Reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos 
públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da 
administração pública federal direta e indireta. 

RESPONDIDO 



  

 

 

§ 1º Ficam reservadas às pessoas com deficiência, no mínimo, cinco por cento das 
vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação por 
tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional 
interesse público, no âmbito da administração pública federal direta e indireta. 
I - Na hipótese de concurso público ou de processo seletivo regionalizado ou 
estruturado por especialidade, o percentual mínimo de reserva será aplicado ao 
total das vagas do edital, ressalvados os casos em que seja demonstrado que a 
aplicação regionalizada ou por especialidade não implicará em redução do número 
de vagas destinadas às pessoas com deficiência; e 
Sendo assim, como PDC auditiva, desejo concorrer exclusivamente a vaga de PCDs 
para esse certame do Senado Federal." (sic) 

18 
"Olá, gostaria da lista de passageiros no voo, em avião da FAB, realizado pelo 
presidente, do Senado, Pacheco, nos dias 7 e 8 de maio, de ida e volta para Belo 
Horizonte." (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 
19 “Prezados Senhores, 

Com base na LAI e em complemento ao Atendimento nº 82962, peço a gentileza 
que a resposta seja reenviada, dentro dos padrões oficias, ou seja, com anexo em 
papel timbrado e/ou em texto direto no e-mail. 
Reforço ainda o pedido para que o questionamento original seja reproduzido 
juntamente com a resposta, de modo a permitir o correto entendimento da 
resposta fornecida. 
Obrigado! Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

20 "Prezados Srs, 
Com base na LAI, gostaria de saber quantas pessoas foram nomeadas (ou 
efetivadas) como servidoras efetivas do SF no cargo de Analista Legislativo, 
Especialidade Administração, sem a aprovação em concurso público e com 
favorecimento pelo ADCT 19 da CF/88. 
APENAS em caso positivo de favorecimento pelo ADCT 19 da CF/88, peço ainda a 
relação de nomes, data de nomeação, cargo e base legal de nomeação. 
Peço a gentileza de que este questionamento seja reproduzido juntamente com a 
resposta, de modo a permitir o correto entendimento da resposta fornecida. 
Obrigado! Atenciosamente," (sic) 

RESPONDIDO 

21 “Prezados Senhores, 
Com base na LAI, gostaria de saber se para os funcionários celetistas da gráfica do 
SF que foram nomeados como servidores efetivos do cargo Analista Legislativo, 
Especialidade Administração, sem a aprovação em concurso público, se existe 
alguma diferença de nomenclatura de cargo, de atribuições de cargo ou de 
remuneração básica (dentro do mesmo padrão do cargo) quando comparados aos 
servidores efetivos do mesmo cargo Analista Legislativo, Especialidade 
Administração que foram admitidos mediante a aprovação em concurso público. 
Caso haja alguma diferenciação, peço a gentileza que sejam especificadas quais 
seriam as diferenças. 
Peço a gentileza de que este questionamento seja reproduzido juntamente com a 
resposta, de modo a permitir o correto entendimento da resposta fornecida. 
Obrigado! Atenciosamente” (sic) 

RESPONDIDO 

22 “Preciso obter cópia de todos as Propostas Legislativa de Emenda à Constituição, 
Leis complementares e Leis - em tramitação - que contenha na ementa, ou no 
conteúdo, a palavra planejamento e outra que contenha PPA ou Plano Plurianual, 

RESPONDIDO 



  

 

 

preferencialmente no formato CSV ou DOC. Também preciso da mesma busca e 
geração de um relatório em documentos do tipo notícias. Período desejado: de 
2011 a maio de 2022. 
Realizei essa busca no portal, porém ao refinar a pesquisa, não encontrei a opção 
gerar relatório como é possível fazer no site da Câmara dos Deputados. 
Justificativa: realização de uma pesquisa sobre planejamento.” (sic) 

23 "Prezados Senhores, com base na LAI, gostaria de saber se os funcionários da 
gráfica do SF nomeados como servidores efetivos do cargo Analista Legislativo na 
especialidade de administração, foram nomeados diretamente neste cargo efetivo 
ou se foram inicialmente nomeados em outro cargo efetivo e depois trocaram de 
cargo. Também solicito saber se a data de ingresso no SF considerada para estes 
cidadãos é a data de ingresso como funcionário celetista da gráfica ou é a data de 
nomeação como servidor efetivo. Peço a gentileza de que este questionamento 
seja reproduzido com a resposta, de modo a permitir o correto entendimento da 
resposta fornecida. 
Obrigado!" (sic) 

RESPONDIDO 

24 “Venho por meio desta, solicitar cópia integral digital da Comissão Parlamentar de 
Inquérito RFS 10/55, que apurou as alienações e concessões de terras feitas pelo 
governo do estado de Mato Grosso e a listagem descritiva do acervo e referências 
junto ao Arquivo do Senado Federal. 
Por cópia completar, entendemos a integra de todas páginas que compõe o 
arquivo, numeradas ou não, bem como seus documentos anexos. 
Solicitamos também, a indicação de existência de material em áudio ou gravações 
sobre a CPI realizadas pelo Congresso Nacional e sua localização e identificação. 
Atenciosamente, 
XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

25 “Prezados(as), chamo-me XXXX, técnica em assuntos educacionais na UFPI e 
doutoranda em Políticas Públicas também nesta IES. Meu objeto de pesquisa do 
doutorado é a política de cotas regulamentada pela Lei 12.711/2012 e para 
desenvolvimento da minha pesquisa estou realizando levantamento bibliográfico e 
pesquisa documental sobre a tramitação do PL 73/1999 até a promulgação da Lei 
12.711/2012. Durante a pesquisa documental coletei algumas informações e 
documentos no site da Câmara e do Senado, mas necessito de dossiê e/ou 
relatórios e/ou transcrição (se houver) ou outros documentos que forneçam 
detalhes das audiências públicas ocorridas entre 2008 e 2009 quando a matéria 
esteve em discussão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).” (sic) 

RESPONDIDO 

26 "Brasília, 16 de maio de 2022 
Ilmo. Sr. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e assessores: 
Eu, XXXX, portador do CPF nº XXXX, endereço eletrônico XXXX @gmail.com, 
residente e domiciliado em XXXX, com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de 
Acesso a Informações Públicas) vem requerer o acesso (e eventualmente cópia), 
em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos seguintes 
dados: 
1 – Quero acesso ao endereço dos imóveis funcionais usados por senadores e o 
nome de qual senador usa aquele imóvel; 
2 - Quantos apartamento funcionais o Senado Federal possui? 
3 - Quantos estão em uso neste momento? 
4 - Solicito uma linha histórica de 2012 a 2022 sobre quantos imóveis funcionais o 
Senado tinha a cada ano. 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO 



  

 

 

5 - Solicito uma linha histórica de 2012 a 2022 sobre quantos imóveis funcionais 
estavam sendo usados em cada ano como proporção do total. 
Solicito que as informações sejam fornecidas em formato digital, quando 
disponíveis, conforme estabelece o artigo 11, parágrafo 5º da lei 12.527/2011. 
Na eventualidade de as informações solicitadas não serem fornecidas, requeiro 
que seja apontada a razão da negativa bem como, se for o caso, eventual grau de 
classificação de sigilo (ultrassecreto, secreto ou reservado), tudo nos termos do 
artigo 24, parágrafo 1º da Lei 12.527/2011. 
Desde logo agradeço pela atenção e peço deferimento. 
XXXX 
XXXX @gmail.com.br 
XXXX " (sic) 

27 “Prezados Srs, 
Com base na LAI, peço a gentileza de que sejam informados os nomes, concurso de 
aprovação, data de nomeação no cargo analista legislativo / administração e ato de 
nomeação para todos os servidores efetivos do cargo analista legislativo / 
administração, considerando-se todos os concursos públicos anteriores a 2008, 
para os servidores ainda em atividade e, em outro grupo, caso existam as 
informações, estas mesmas informações para os servidores já aposentados. 
Importante: para que a resposta faça sentido, peço a gentileza de que este 
questionamento seja reproduzido juntamente com a resposta. 
Obrigado! Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

28 "Prezados Senhores, 
Com base na LAI, gostaria que fossem informados os nomes, datas de nomeação 
no cargo Analista Legislativo / Especialidade Administração, data da eventual 
aposentadoria e identificação dos documentos/atos de nomeação de todos os 
servidores do SF, aposentados ou não, do cargo Analista Legislativo / Especialidade 
Administração que foram admitidos no SF SEM a aprovação prévia em concurso 
público. 
Esclareço que esta informação não consta do portal da transparência. 
Peço a gentileza que a resposta seja fornecida dentro dos padrões oficias, ou seja, 
com texto direto no e-mail e/ou em anexo em papel timbrado 
Peço ainda a gentileza de que este questionamento seja reproduzido juntamente 
com a resposta, de modo a permitir o correto entendimento da resposta fornecida. 
Obrigado!" (sic) 

RESPONDIDO 

29 "Boa tarde, gostaria de ter acesso à exposição de motivos da Assembleia 
Constituinte da CF/88, a respeito do artigo 225 e parágrafos. Não encontrei no site. 
Como posso encontrá-la?" (sic) 

RESPONDIDO 

30 “Venho requerer, em até 20 dias corridos, com fundamento na Lei 12.527/2011 
(Lei de Acesso à Informação) às seguintes informações: 
- Relação de acessos do cidadão XXXX, identificação carteira da OAB nº XXXX /MS, 
no Senado Federal, entre 01/01/2019 e 13/05/2022. O levantamento deve 
discriminar a data do acesso, o horário do acesso e o gabinete ou setor ao qual ele 
se dirigiu; 
Solicito que as informações sejam fornecidas em formato digital, 
preferencialmente de planilha eletrônica (extensões .CSV; .XLSX; ou .ODS)” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

31 Vimos por meio deste solicitar cópia do registro de entrada do vereador do 
município de XXXX/XX, XXXX, RG nº XXXX e CPF nº XXXX, no Senado Federal entre 
os dias XXXX e XXXX. 

RESPONDIDO 



  

 

 

32 “Queria ter acesso à lista de compras completa da residência oficial do presidente 
do Senado em 2021 e nos quatro primeiros meses de 2022, com todos os itens 
discriminados, como os tipos de carne, frutos do mar, marca de produtos, e os 
valores pagos por cada item. 
Grato.” (sic) 

RESPONDIDO 

33 “Enviar documentos: 
Valor das Emendas de relator de cada Senador(a); 
Lista de municípios que receberam as emendas; 
Editais das licitações de cada município com razão social das empresas 
participantes;  
Valores das propostas de cada empresa concorrente e valores empenhados nas 
empresas vencedoras; 
Documentos em exigência apresentados por cada empresa participante das 
licitações oriundas das emendas de relator; 
Estado das obras/serviços contratados e previsão de conclusão e entrega destes.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

34 “Olá, 
Gostaria da lista de passageiros presentes no voo da FAB, feito pelo presidente do 
Senado, nos dias 12 e 13 de maio, saindo de Brasília com destino a Salvador e o 
voo de retorno. Saliento que a CGU já determinou em vários precedentes que essa 
informação é pública e deve ser fornecida quando solicitada. A última decisão foi 
tomada no caso de número 60000.000008/2022-11. Além disso, o Decreto 
10.627/2020, que regulamenta o uso de aviões da FAB, determina que ‘compete à 
autoridade solicitante manter o registro daqueles que acompanharam a 
autoridade na viagem’ e que ‘caso haja solicitação de informação nos termos do 
disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro 2011, ou requisição pelos órgãos de 
controle, competirá à autoridade solicitante a disponibilização das informações a 
que se refere o caput’. Atenciosamente.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

35 "Prezados Srs, 
Com base na LAI, gostaria que fossem fornecidas as descrições do primeiro cargo 
do quadro de servidores efetivo inicialmente ocupado junto ao SF pelos cidadãos 
XXXX, XXXX, XXXX, XXXX e XXXX. 
Gostaria ainda que fossem fornecidas as descrições dos cargos ocupados por estes 
cidadãos na data da promulgação da CF/88, ou seja, 05/10/1988. 
Importante: Para que as respostas façam pleno sentido, peço a gentileza que este 
questionamento seja reproduzido juntamente com as respostas. 
Obrigado!" (sic) 

RESPONDIDO 

36 “Prezados Srs., 
Com base na LAI, gostaria que fossem fornecidas cópias dos contratos de trabalho 
dos cidadãos XXXX, XXXX, XXXX, XXXX e XXXX como funcionários celetistas junto à 
Gráfica do SF. 
Os dados pessoais sensíveis destes cidadãos devem ser tarjados, mantendo-se os 
nomes dos mesmos para fins de identificação. 
Importante: para que as respostam façam pleno sentido, peço a gentileza que este 
questionamento seja reproduzido juntamente com as respostas. 
Obrigado! Atenciosamente.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

37 “Prezados Senhores, 
Com base na LAI, gostaria que fossem fornecidos os históricos funcionais no SF dos 
cidadãos XXXX, XXXX, XXXX, XXXX e XXXX. 

RESPONDIDO 



  

 

 

Por histórico funcional entende-se a data de entrada inicial no SF, com o respectivo 
cargo, e as datas subsequentes de alteração de cargo, com a especificação do cada 
cargo assumido ao longo do tempo. 
Peço ainda a gentileza que seja incluída a especificação do ato (ou documento 
legal) que registra (ou determina) as alterações subsequentes de cargo. 
Importante: Para que as respostam façam pleno sentido, peço a gentileza que este 
questionamento seja reproduzido juntamente com as respostas. 
Obrigado! Atenciosamente.” (sic) 

38 “Boa tarde! 
Vai ter mesmo o concurso do Senado neste ano?” (sic) RESPONDIDO 

39 “Olá, 
Gostaria da lista de passageiros presentes no voo da FAB feito pelo presidente do 
Senado no dia 16 de maio saindo de Brasília com destino a São Paulo. 
Saliento que a CGU já determinou em vários precedentes que essa informação é 
pública e deve ser fornecida quando solicitada. A última decisão foi tomada no 
caso de número 60000.000008/2022-11. 
Além disso, o decreto 10627/2020, que regulamenta o uso de aviões da FAB, 
determina que " compete à autoridade solicitante manter o registro daqueles que 
acompanharam a autoridade na viagem" e que "caso haja solicitação de 
informação nos termos do disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro 2011, ou 
requisição pelos órgãos de controle, competirá à autoridade solicitante a 
disponibilização das informações a que se refere o caput." 
Atenciosamente” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

40 “Bom dia, 
Venho acompanhando abertura de concurso para Senado Federal, porém como 
funciona o processo, para participar do mesmo? 
Obrigado 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/04/08/autorizado-concurso-
publico-para-19-vagas-no-senado.” (sic) 

RESPONDIDO 

41 "Olá, 
Gostaria da lista de passageiros presentes no voo da FAB feito pelo presidente do 
Senado no dia 17 de maio, saindo de São Paulo com destino a Brasília. 
Saliento que a CGU já determinou em vários precedentes que essa informação é 
pública e deve ser fornecida quando solicitada. A última decisão foi tomada no 
caso de número 60000.000008/2022-11. 
Além disso, o decreto 10627/2020, que regulamenta o uso de aviões da FAB, 
determina que 'compete à autoridade solicitante manter o registro daqueles que 
acompanharam a autoridade na viagem' e que caso haja solicitação de informação 
nos termos do disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro 2011, ou requisição 
pelos órgãos de controle, competirá à autoridade solicitante a disponibilização das 
informações a que se refere o caput." (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

42 “Á Advocacia do Senado Federal 
Venho por meio deste e-mail solicitar cópia do parecer elaborado a pedido do 
Senador Marcos do Val, em que a equipe jurídica desta Casa concluiu que “namoro 
não é parentesco”, conforme divulgado pelo o jornal O Globo 
(https://oglobo.globo.com/epoca/namoro-nao-parentesco-diz-parecer-do-senado-
sobre-nomeacao-23746306?versao=amp) 
Assim sendo por se ter um caso parecido nesta Câmara Municipal, venho por meio 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 



  

 

 

deste solicitar cópia do parecer. 
Desde já agradeço a atenção e aguardo retorno. 

43 “Por favor, gostaria de solicitar o que segue: 
Relação Nominal da votação da Lei nº 9.394 de 20/12/1996. Meu objetivo é 
identificar Senadores/Deputados que votaram contra a aprovação desta Lei. 
Obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 

44 “Boa tarde. Solicito por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) a lista de 
municípios para os quais o gabinete da senadora Eliane Nogueira indicou emendas 
RP-9 em 2020, 2021 e 2022. As emendas são as seguintes: 
Órgão e Ação Valor 
CODEVASF - Apoio as cadeias produtivas locais R$ 2.252.476,90 
CODEVASF - Obras de infraestrutura R$ 113.931.500,00 
CODEVASF - Poços tubulares R$ 5.000.000,00 
CODEVASF - Veículos, máquinas e equipamentos R$ 17.713.850,00 
DNOCS - Máquinas e equipamentos R$ 11.470.000,00 
FNDE - Equipamento e mobiliário R$ 2.740.408,64 
FNDE - Obras de infraestrura escolar R$ 6.437.338,52 
FNDE - Ônibus escolares R$ 9.319.721,80 
MIN. Agricultura - obras de infraestrutura R$ 43.700.000,00 
Ministério da Saúde - Ambulâncias R$ 8.239.321,00 
Ministério da Saúde - incremento pab e mac R$ 161.282.745,92 
Ministério da Saúde - Veículos e equipamentos R$ 5.678.422,00 
MIN. Desenv. Regional - Máquinas e equipamentos R$ 7.095.000,00 
MIN. Desenv. Regional - Obras de infraestrutura R$ 4.420.053,00 
Agradeço desde já e fico à disposição.” (sic) 

RESPONDIDO 

45 "Considerando o atraso no pagamento das notas fiscais abaixo elencadas, abre-se 
o presente pedido de acesso à informação, visando compreender os motivos que 
ensejadores. 
Inclusive as informações abaixo já foram exigidas através de ofício encaminhado no 
e-mail 19 de maio de 2022, no(s) e-mail(s) XXXX@senado.leg.br, conforme ofício 
que pode ser consultado no link 
https://arquivos.sandieoliveira.adv.br/appapi/download/3163338/687535. 
Todas as informações aqui solicitadas se referem à empresa e ao(s) 
fornecimento(s) abaixo: 
NOTA FISCAL VALOR DOCUMENTO EMISSÃO DA NOTA ENTREGA VENCIMENTO 
1808 R$ 8.220,00 EMPENHO N° 2021NE001544 06/01/2022 06/01/2022 
05/02/2022 
1833 R$ 1.165,00 EMPENHO N° 2021NE00154 16/02/2022 16/02/2022 18/03/2022 
1823 R$ 7.600,00 EMPENHO N° 19604.0001.21.00035 03/02/2022 03/02/2022 
05/03/2022 
Prisma Comércio Varejista e Atacadista Eireli, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ n° 24.583.804/0001-29, sediada na Estrada dos Três Rios, 1086, 
Sala 224, Freguesia (Jacarepaguá), CEP 22745-005. 
Número Interno P91968:" (sic) 

RESPONDIDO 

46 “Gostaria de saber qual foi a demanda de candidatos por estado no concurso do 
Senado Federal ocorrido em 2011/2012. Grato.” (sic) RESPONDIDO 

47 “Prezados, 
Gostaria de obter a seguinte informação: quantas foram as audiências públicas que 
ocorreram no âmbito das comissões do Senado Federal entre os anos de 2011 e 

RESPONDIDO 



  

 

 

2021? 
Obrigada.” (sic) 

48 “Boa noite. 
Estou realizando um estudo para um programa de mestrado que visa uma análise 
dos depoimentos da CPI da PANDEMIA e estou tendo uma dificuldade alta para 
encontrar os arquivos de transcrição dos depoimentos e sessões. 
Como eu devo realizar o acesso à essas informações? Quais são os passos? 
Se houver algum link de acesso que facilite, agradeço.” (sic) 

RESPONDIDO 

49 "Informo que trabalho no Ministério da Economia, onde há um carro oficial 
estacionado. Diante disso gostaria de saber qual Senador pertence o carro oficial 
com placa 0028?" 

RESPONDIDO 

50 Com base na LAI e em complemento ao Atendimento 83336, que informa que os 
funcionários celetistas da gráfica do SF XXXX, XXXX, XXXX, XXXX e XXXX tiveram, em 
01/11/1989, seus cargos celetistas transpostos para o cargo de servidor efetivo de 
Analista Administrativo Gráfico, pelo Ato do Presidente do Conselho de Supervisão 
do Cegraf nº 2 de 1989, gostaria de saber: 
1- Houve ato de nomeação para o cargo efetivo Analista Administrativo Gráfico ou 
apenas o Ato do Presidente do Conselho de Supervisão do Cegraf nº 2 de 1989? 
2- Em caso positivo, quais foram estes atos de nomeação? 
3- A qual regime jurídico estes funcionários celetistas da gráfica do SF passaram a 
ser submetidos a partir 01/11/1989, em razão da efetivação como servidores 
efetivos do cargo de Analista Administrativo Gráfico, pelo Ato do Presidente do 
Conselho de Supervisão do Cegraf nº 2 de 1989? 
Importante: para que as respostas possam fazer sentido, peço a gentileza que este 
questionamento seja reproduzido juntamente com as respostas. 
Obrigado! Atenciosamente,” (sic) 

RESPONDIDO 

51 “Solicito, por favor, os itinerários de todas as viagens realizadas pelo senador Flávio 
Nantes Bolsonaro (PL-RJ), no âmbito de seu mandato, aos Estados Unidos desde 1 
de janeiro de 2019 até a presente data. Os dados devem conter os compromissos 
cumpridos por ele em cada uma das viagens com local, data e motivo do 
evento/reunião/encontro/visita, além de seus acompanhantes em cada ocasião. 
Aguardo resposta. Obrigada." (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

52 “Prezados, 
Solicito saber, em planilha Excel, o orçamento, desembolso e efetivo total 
(funcionário e terceirizado) pelo Instituto Fiscal Independente de 2012 a 2022.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

53 “Sou aluno da Especialização em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes da 
USP e estou realizando pesquisa sobre “A disponibilização de Dados Abertos sobre 
a atuação parlamentar nos Poderes Legislativos”, tendo como base o disposto na 
Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), em especial, o art. 8°, §3°, II, 
III e IV. Gostaria de obter respostas para os seguintes questionamentos: 
3.1) O Brasil possui legislação específica sobre Dados Abertos? Se sim, solicito a 
disponibilização do (s) arquivo (s) ou link de acesso; 
3.2) O Senado possui normativo (s) próprio (s) /interno (s) (Resoluções, Atos, etc) 
específico (s) sobre Dados Abertos? Se sim, solicito a disponibilização do (s) arquivo 
(s) ou link de acesso; 
3.3) Qual a plataforma utilizada para gestão/apoio ao processo legislativo e o seu 
link de acesso? Ela disponibiliza Dados Abertos? Se não, há plano/projeto previsto 
(ou em andamento) prevendo a disponibilização? 

RESPONDIDO 



  

 

 

3.4) O Senado dispõe de Portal específico de Dados Abertos? Em caso de existência 
de Portal específico de Dados Abertos, solicito informar: 
3.4.1) Data em que o Portal de Dados Abertos foi disponibilizado; 
3.4.2) Link de acesso; 
3.4.3) Temas/assuntos dos dados abertos disponibilizados que sejam referentes à 
atuação parlamentar; 
3.4.4) Formatos dos dados abertos disponibilizados (TXT; XLSX; CSV; XML; JSON, 
etc); 
3.4.5) Se os dados abertos são disponibilizados para consulta automatizada meio 
de alguma Application Programming Interface (API) ou Webservice; 
3.4.6) Se há Plano de Dados Abertos documentado e o link de acesso; 
3.4.7) Se há tutoriais disponíveis para auxílio ao cidadão sobre como utilizar os 
Dados Abertos disponibilizados. Se sim, solicito que seja (m) anexado (s) na 
resposta ou disponibilizado (s) link de acesso; 
3.4.8) Se há relatório (s) relacionado (s) ao (s) quantitativo (s) de 
consultas/acessos/downloads dos Dados Abertos disponibilizados. Se sim, solicito 
que seja (m) anexado (s) na resposta ou disponibilizado link de acesso.” (sic) 

54 “Prezados Srs, 
Com base na LAI, gostaria que fosse fornecido o Ato do Presidente do Conselho de 
Supervisão do Cegraf nº 2 de 1989 
Esclareço que esse ato não está disponível no site 
https://adm.senado.leg.br/normas/ui/pub/pesquisar_normas?0 
Obrigado! Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

55 “Prezados, boa tarde! 
Gostaria de tirar uma dúvida sobre o próximo concurso do Senado Federal. 
A dúvida é se terá previsão de vagas para o cargo de engenheiro civil no próximo 
concurso? 
Desde já agradeço pela atenção. 
Respeitosamente, XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

56 “Prezados Senhores, 
Com base na LAI, gostaria de receber o Ato do Conselho de Supervisão do Cegraf 
nº 1 de 1991 
Esclareço que esta informação não está disponível no site: 
https://adm.senado.leg.br/normas/ui/pub/pesquisar_normas;jsessionid=BDCD6B9
E6A0DF28C7BDBBB8760E262ED.tomcat-2?0 
Obrigado! Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

57 “Prezados(as), 
Gostaria de saber as seguintes informações: 
1) Qual a quantidade de cargos vagos de consultor legislativo, especialidade 
assessoramento legislativo, nas subáreas ‘direito constitucional, administrativo, 
eleitoral e processo legislativo’ e ‘direito do trabalho e direito previdenciário’? 
2) Qual o regulamento sobre teletrabalho no Senado Federal? Gostaria que me 
fossem dadas orientações sobre como acessar esses normativos. 
3) Os consultores legislativos em geral e os analistas legislativos, especialidade 
processo legislativo, podem fazer teletrabalho? O teletrabalho pode ser realizado 
fora do DF? 
4) Quantos consultores legislativos e analistas legislativos, especialidade processo 
legislativo, estão em teletrabalho atualmente no Senado Federal? 
Agradeço desde já e fico no aguardo de resposta.” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

58 "Olá, 
Gostaria de saber se há psicólogos no quadro de servidores do Senado Federal. 
Além disso, também gostaria de saber se há previsão da realização de concurso 
público para esta área. Muito obrigado. Att." (sic) 

RESPONDIDO 

59 “Com base na LAI, gostaria que fosse informado: 
1- Quantos cidadãos ingressaram no SF por meio de concurso público para cargo 
diverso de Analista Legislativo/Administração e foram incorporados ao quadro de 
servidores efetivos do cargo Analista Legislativo/Administração sem a realização de 
concurso para este cargo (favor desprezar os casos de mera alteração da 
nomenclatura de cargo) 
2- Seus nomes e históricos funcionais junto ao SF, informando cargos ocupados, 
legislação e/ou ato legal que embase cada mudança e a data de cada mudança de 
cargo. 
Importante: para que a resposta faça sentido, peço a gentileza que este 
questionamento seja reproduzido juntamente com a resposta. 
Obrigado! Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

60 “Prezados Senhores, 
Com base na LAI, gostaria que fosse fornecido o histórico funcional da cidadã XXXX 
junto ao Senado Federal, fornecendo todos os cargos ocupados, a legislação e/ou 
ato legal que embase cada mudança e a data de cada mudança de cargo. 
Importante: para que a resposta faça sentido, peço a gentileza que este 
questionamento seja reproduzido juntamente com a resposta. 
Obrigado! Atenciosamente,” (sic) 

RESPONDIDO 

61 “Bom dia, pesquisei em vários sites inclusive aqui no do Senado Federal e não 
encontrei a última prova para o consultor legislativo. Como faço para obter a prova 
do último concurso que foi em 2011. Caso seja possível, gostaria da prova aplicada 
para a subárea do Meio Ambiente. Obrigado, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

62 "Solicito as notas taquigráficas, pois não tenho TV e nem internet, do dia 
24/05/2022, sobre o impacto econômico da dependência do Brasil na importação 
de fertilizantes, visto que não compreendi o discurso da participante Natália 
Sampaio Sene Fernandes, representante da Confederação Nacional da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA). Quando a participante estava falando havia uma música 
rave tocando muito alto, impedindo os ouvintes da Rádio Senado de compreender 
sua fala. Apenas após o discurso, o presidente da comissão pediu para desligar a 
música." 

RESPONDIDO 

63 “Prezados Senhores, 
Com base na LAI, gostaria que fossem informados: 
- Quantos cidadãos não-concursados atualmente contabilizados no SF como 
servidores efetivos do cargo Analista Legislativo / Administração, ativos e 
aposentados, FORAM beneficiados pelo ADCT 19, da CF/88 ? 
Importante: Para que a resposta faça sentido, peço a gentileza que este 
questionamento seja reproduzido juntamente com a Resposta. 
Obrigado! Atenciosamente” (sic) 

RESPONDIDO 

64 “Prezados Srs., 
Com base na LAI, gostaria que fossem informados: 
- Quantos cidadãos não-concursados atualmente contabilizados no SF como 
servidores efetivos do cargo analista legislativo/administração, ativos e 
aposentados, não foram beneficiados pelo ADCT 19, da CF/88, e mesmo assim 
ingressaram na carreira de analista legislativo/administração e foram tratados 

RESPONDIDO 



  

 

 

como servidores efetivos fossem, fazendo uso dos benefícios reservados aos 
servidores efetivos concursados, como reenquadramentos de cargos, progressões 
e promoções? 
Importante: para que a resposta faça sentido, peço a gentileza que este 
questionamento seja reproduzido juntamente com a resposta. 
Obrigado! Atenciosamente.” (sic) 

65 “Olá, me chamo XXXX, sou graduando do curso de Gestão de Políticas Públicas pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), estou elaborando uma 
pesquisa sobre os laboratórios de inovação no setor público brasileiro. Solicito 
informações a respeito, se o Senado Federal dispõe de laboratórios de inovação 
implantados, detalhando os seguintes aspectos: 
- Nome do laboratório; 
- Órgão que pertence; 
- Ano de criação; 
- Legislação normativa (caso exista); 
- Contato de gestores responsáveis (e-mail, telefone ou site).” (sic) 

RESPONDIDO 

66 “Prezados, solicito a disponibilização dos cargos (comissionados/concursados) para 
divulgação de possíveis vagas e reajuste do quadro de servidores/gestores.” (sic) RESPONDIDO 

67 “Bom dia. Gostaria de solicitar a formação das bancadas dos partidos na última 
posse e hoje na situação atual.” (sic) RESPONDIDO 

68 “Prezados Senhores, 
Com base na LAI, gostaria que fossem informados: 
- Os cidadãos não-concursados, que na época da promulgação da CF/88 
trabalhavam na gráfica do SF e atendiam os requisitos do ADCT 19 para ter direito 
à estabilidade, se mantiveram em seus cargos da época da promulgação da CF/88 
ou foram tratados como se servidores efetivos fossem acompanhando os 
reenquadramentos, progressões e promoções reservados exclusivamente aos 
servidores efetivos concursados? 
Importante: para que a resposta faça sentido, peço a gentileza que este 
questionamento seja reproduzido juntamente com a resposta. 
Obrigado! Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

69 “Prezados Srs, 
Com base na LAI, gostaria que fosse informado: 
Os cidadãos não-concursados, que na época da promulgação da CF/88 
trabalhavam no Senado Federal, em cargos de nível superior com formação em 
qualquer área e que atendiam os requisitos do ADCT 19 para ter direito à 
estabilidade, se mantiveram em seus cargos da época da promulgação da CF/88 ou 
foram tratados como se servidores efetivos fossem, acompanhando os 
reenquadramentos, progressões e promoções reservados exclusivamente aos 
servidores efetivos concursados? 
Importante: para que a resposta faça sentido, peço a gentileza que este 
questionamento seja reproduzido juntamente com a resposta. 
Obrigado! Atenciosamente.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

70 “Prezados Srs, 
Com base na LAI e em complemento ao Atendimento 83336, que informa que os 
funcionários celetistas da gráfica do Sf XXXX, XXXX, XXXX, XXXX e XXXX tiveram, em 
01/11/1989, seus cargos celetistas transpostos para o cargo de servidor efetivo de 
Analista Administrativo Gráfico, pelo Ato do Presidente do Conselho de Supervisão 
do Cegraf nº 2 de 1989, gostaria de saber: 

RESPONDIDO 



  

 

 

1- O SF tem ciência de que os cidadãos XXXX, XXXX, XXXX, XXXX e XXXX não são 
concursados e nem tão pouco são beneficiados pelo ADCT 19, por terem menos de 
5 anos de exercício no SF na data de promulgação da CF/88? 
2- O SF mantém algum tipo de controle e/ou registro que indique os cidadãos 
XXXX, XXXX, XXXX, XXXX e XXXX não são concursados e nem tão pouco são 
beneficiados pelo ADCT 19 mas mesmo assim aparecem computados como 
servidores do cargo efetivo Analista Legislativo / Administração? 
Importante: para que as respostas possam fazer sentido, peço a gentileza que este 
questionamento seja reproduzido juntamente com as respostas. 
Obrigado! Atenciosamente.” (sic) 

71 “Olá! 
Gostaria da lista de PL que altera o Marco Civil da Internet em tramitação.”(sic) RESPONDIDO 

72 "Prezados, bom dia. Gostaria da íntegra da exposição de motivos da LEI No 6.830, 
DE 22 DE SETEMBRO DE 1980. Poderiam me mandar? Não consigo encontrar."(sic) RESPONDIDO 

73 “Olá! Sou XXXX, servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
(TJDFT), e quero saber como se é adotado regime de teletrabalho para os 
servidores efetivos concursados do Senado? Qual a frequência? Percebe-se que 
possa se tornar definitivo? Tem algum telefone, e-mail, manual atual (...), que 
regulamenta essa prática na Casa? 
Motivo: definição para disputar vaga no próximo concurso. 
Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

74 “Prezados Senhores, 
solicito a seguinte informação, inclusive com base na Lei de Acesso a Informação 
12.527: 
Integra da resposta enviada ao Senado Pedro Simon, atendendo o seu 
Requerimento No. 302 de 20/03/2009, aprovado por Parecer No. 867 em 
23/06/2009, e encaminhado com informações do Ministro de Estado da Saúde 
conforme Aviso No. 1.135 de 20/07/2009. 
Fundamento: 
A "Tabela de Honorários Médico-Hospitalares" a que se refere a Portaria do 
MPAS/SSM No. 116 de 13/12/1979 é usado até hoje pelos planos de saúde 
suplementar como base para os reembolsos. No entanto, esta tabela não está 
disponível no site do Ministério da Saúde nem da ANS, além da falta de critérios 
para sua adequação ao longo dos últimos 40 anos. 
Atenciosamente, XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

 
 
 
 


