
  

 

 

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

 
Junho de 2022 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 50 (anexo) 
 

 

 

 2. Prazo de resposta 
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3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 
CONCURSO PÚBLICO 18 36,0% 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 12 24,0% 
SERVIDOR 6 12,0% 
SENADOR 5 10,0% 
CONTRATOS E LICITAÇÕES 4 8,0% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 1 2,0% 
CEAPS E NOTA FISCAL 1 2,0% 
LEGISLAÇÃO 1 2,0% 
OUTROS 1 2,0% 
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA 1 2,0% 
Total Geral 50 100,0% 

 
 
4. Local da informação recuperada 
 

           
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Houve 2 (duas) negativas integrais de acesso à informação no mês de junho. 
 Houve 2 (duas) negativas parciais de acesso à informação no mês de junho. 
 Nenhum recurso foi protocolado em junho de 2022.  
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Anexo  

Pedidos de informação de junho de 2022 Situação 
1 “Solicito, por gentileza, dados relativos a execução orçamentária do Senado 

Federal, em relação a todos os gastos e todas as despesas executadas pela 
respectiva Casa, de 2013 até este ano. Sou professor de Economia e quero fazer 
um artigo sobre os custos totais do Congresso Nacional.” 

RESPONDIDO 

2 “Gostaria de saber qual o motivo do afastamento do Senador do Acre Márcio 
Bittar, para entrada do seu suplente Eduardo Velloso. Se é por motivo de saúde (se 
possível cópia do atestado).” (sic) 

RESPONDIDO 

3 “Gostaria de saber o número do Ato que criou a CEAPS e onde posso ler 
gostaria de saber por que não consta mais no site os relatórios de 
correspondências por parlamentar (o último foi de 2014) grata.” (sic) 

RESPONDIDO 

4 “Gostaria de saber o valor máximo mensal e/ou anual disponível aos senadores do 
Estado de Santa Catarina em cota para o exercício da atividade parlamentar no 
período do ano de 2021.” (sic) 

RESPONDIDO 

5 “Boa noite! 
Sou auditora de controle interno do XXXX e estou cursando mestrado no XXXX. 
Minha dissertação será sobre a alteração quanto ao critério de escolha dos 
ministros do TCU e pelo princípio da simetria, os conselheiros dos Tribunais de 
Contas dos estados, DF e municípios. 
Atualmente, sobre este tema, se não estou enganada, pela minha pesquisa, está 
tramitando nesta Casa a PEC 30/2019 autoria: Senador Elmano Férrer e outros e 
PEC 02/2018, Autoria Senadora Rose de Freitas e outros 
Essas PEC’S versam sobre a alteração do critério de escolha dos ministros do TCU 
(Tema da minha dissertação) 
Nesse sentido, a fim de robustecer meu trabalho, solicito as seguintes 
informações: 
1- Há outras PEC’S em tramitação no Senado sobre este tema, além das 
supracitadas? 
2- Quais PEC’S sobre este assunto já foram arquivadas desde a Constituição 
Federal/88. Seria relevante para mim, saber os n.ºs das PEC’S, bem como os 
motivos de seus arquivamentos para demonstrar uma pesquisa aprofundada na 
minha dissertação. 
Perdão o incômodo, mas preciso de tais informações com certa urgência. 
Aproveito o ensejo, para parabenizar tais PEC’S, haja vista sou defensora do 
critério de escolha meritocrática para escolha dos Ministros do TCU, os quais 
deverão atuar como guardiões dos recursos públicos! Seria de grande valia para 
mim, se conseguisse entrevistar alguns dos senadores que propuseram tal 
mudança. 
Cordialmente, 
XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

6 “Ressaltando que a lei federal de acesso à informação (lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011) trouxe mecanismos ao cidadão para fiscalizar a Administração 
Pública. 
Tendo em vista que o pedido de informação que neste segue, não se encontra 
resguardado sob nenhum grau de sigilo ou restrição previstos no art. 23 e seus 
incisos da lei nº 12.527/2011. 

RESPONDIDO 



  

 

 

Necessário frisar que a negativa de acesso à informação, salvo casos previstos em 
lei, bem como sua propalação em desacordo com o art. 7º da lei nº 12.527/2011; 
eventualmente ocasionará nas reprimendas do art. 32 do mencionado dispositivo 
federal de acesso à informação. 
Destacando que nossa Carta Maior aduz de forma transluzente que todos possuem 
o direito a receber dos órgãos públicos, sob pena de responsabilidade, informações 
de interesse particular, coletivo ou geral que serão prestadas nos termos da lei 
(XXXIII, Art. 5º da CF/88). 
Saliento que não se faz necessário exposição de motivos para acesso a informações 
de interesse público (art. 10, § 3º, lei nº 12.527/2011). 
Solicito informações sobre o valor anual gasto com moradias para os Senadores, 
bem como o valor gasto com a preservação e conservação das moradias dos 
Parlamentares.” (sic) 

7 "Sou pesquisador de Ciência Política da Universidade Federal de XXXX. Estou 
precisando das seguintes informações: 
- Emendas Orçamentárias (de origem legislativa - bancadas partidárias, estaduais, e 
individuais, seja da Câmara ou Senado) de 2019 a abril de 2022. Aprovadas e 
empenhadas (executadas); 
- Emendas orçamentárias entre 1995 a abril de 2022 (de origem legislativa - 
bancadas partidárias, estaduais, e individuais, seja da Câmara ou Senado) 
aprovadas ou empenhadas referentes a despesas referentes a desastres naturais 
de caráter emergenciais, de contenção de danos e reconstrução dos localidades. 
Agradeço bastante a atenção de vocês, 
XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

8 “Prezados Servidores, como cidadão, desejo pronunciamento institucional do SF 
sobre o arquivo da CPI da Covid-19 instalada por ordem do Poder Judiciário. O 
arquivo dos dados e gravações será ou não destruído? 
Atenciosamente, XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

9 “Qual a quantidade de servidores efetivos em atividade no Senado Federal? 
Quantos são do sexo masculino e feminino? E qual a idade média por sexo 
feminino e masculino? 
No Senado Federal quantos servidores migraram para o regime de previdência 
complementar e aderiram ao FUNPRESP? Desses que migraram e aderiram 
quantos são do sexo masculino e feminino? E qual a idade média por sexo 
feminino e masculino desses que migraram e aderiram? Qual o tempo médio de 
contribuição antes da migração desses que migraram e aderiram? 
No Senado Federal quantos servidores migraram para o regime de previdência 
complementar e não aderiram ao FUNPRESP? Desses que migraram e não 
aderiram quantos são do sexo masculino e feminino? E qual a idade média por 
sexo feminino e masculino desses que migraram e não aderiram? Qual o tempo 
médio de contribuição antes da migração desses que migraram e não aderiram? 
No Senado Federal quantos servidores não migraram para o regime de previdência 
complementar? Desses que não migraram quantos são do sexo masculino e 
feminino? E qual a idade média por sexo feminino e masculino desses que não 
migraram? Qual o tempo médio de contribuição desses que não migraram?” (sic) 

RESPONDIDO 

10 "Boa tarde, buscando no site eletrônico do Senado, não encontrei as provas 
relativas ao concurso de 2008. Estou interessado especificamente nas provas 
discursivas do cargo de Consultor - Assessoramento em Orçamentos. Seria possível 
disponibilizar essa informação em formato digital? Obrigado, XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

11 “Prezados, 
A plataforma Siga Brasil é muito boa para consultas específicas. Os universos (LOA 
2019,2020,2021 e 2022 - Despesa Execução) são muito grandes, assim a 
plataforma não consegue gerar o relatório para todos os dados. Preciso somente 
das tabelas em CSV, é possível a disponibilização dos dados em uma FTP para 
download. Grato.” (sic) 

RESPONDIDO 

12 “Registros entrada nas dependências do Senado Federal, nos anos 2020 e 2021, 
das seguintes pessoas: 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX).” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

13 “Prezados. 
Solicito a disponibilização, em formato digital, dos editais bem como as provas, 
gabaritos finais, demanda candidato/vaga, quantidade de candidatos aprovados 
por vagas e efetivados pelo Senado em todos os cargos referentes aos três últimos 
concursos realizados pelo Senado Federal (2002, 2008, 2011/12). 
A resposta será enviado ao e-mail XXXX@icloud.com 
Atenciosamente, .” (sic) 

RESPONDIDO 

14 "Queria ter acesso aos pedidos de reembolso dos senadores com despesas de 
saúde em 2021 e 2022, com as justificativas e os procedimentos médicos 
realizados, como consultas, exames, cirurgias. Qual o valor gasto pelo Senado 2021 
e 2022? Há um limite? O benefício se estende a dependentes, companheiro ou 
filhos?" (sic) 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO 

15 "Solicito: relatórios das discussões ocorridas no âmbito do Senado Federal sobre o 
Sistema Nacional de Educação, ocorridas a partir do ano de 2009." (sic) RESPONDIDO 

16 “Boa tarde! Solicito, por gentileza, o acesso às provas de consultor legislativo do 
último concurso.” (sic) RESPONDIDO 

17 “Bom dia! Por gentileza poderiam me informar como é o dia a dia do Consultor 
Legislativo área Tributária? Principalmente se é possível trabalhar alguns dias no 
mês em teletrabalho e se exige dedicação exclusiva. Grato pela atenção. XXXX 
XXXX@gmail.com.” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

18 “Bom dia. Gostaria de saber se o projeto básico do concurso público do Senado 
Federal que iria ser realizado em 2020 será mantido no edital que sairá em 2022 ou 
se o Senado Federal formulará um novo projeto básico para o concurso de 2022.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

19 "Gostaria de saber se o ato da Comissão Diretora 2 de 2019, portaria do Presidente 
n° 20 de 2019, referente ao projeto básico do concurso do Senado Federal, será 
mantido ou será divulgado uma nova portaria com um novo projeto básico para o 
concurso de 2022? " 

RESPONDIDO 

20 “Prezados, qual é o prazo estimado que a comissão examinadora do concurso 
público para provimento de vagas do Senado Federal está considerando para a 
publicação do edital? Adicionalmente, dos servidores ocupantes do cargo de 
analista legislativo nas especialidades ‘Administração/Processo Legislativo/Registro 
e Redação Parlamentar’ relacionados no link 
‘https://www.senado.leg.br/transparencia/LAI/secrh/quadro_efetivos.pdf’ 
quantos serão aposentados compulsoriamente entre 2023-2027?” (sic) 

RESPONDIDO 

21 “Olá, bom dia! Tenho uma dúvida em relação aos requisitos para inserção de 
cargos no Senado Federal, em relação ao cargo de analista - engenheiro de 
segurança é aceito a formação acadêmica em engenharia de saúde e segurança?” 
(sic) 

RESPONDIDO 

22 “Gostaria de ter acesso ao ato da diretoria colegiada n. 14, de 2022, que 
regulamenta a nova lei de licitações.” (sic) RESPONDIDO 

23 A/C: Atendimento ao Usuário do Processo Legislativo – Senado Federal 
Ref.: Requerimento de informações – Lei de Acesso à Informação (LAI) 
Assunto: Solicitação de informações e dados sobre quantitativo de Propostas de 
Emenda à Constituição (PEC) em tramitação que versem sobre a modificação 
do sistema de governo no Brasil 
Senhora Diretora, 
A Srta. XXXX, brasileira, solteira, mestranda em direito, inscrita 
no CPF nº XXXX, com endereço residencial na Rua XXXX 
XXXX / XXXX, CEP: XXXX, e-mail: XXXX @hotmail.com vem, 
respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com base na Lei Federal 
12.527/2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, 
as quais garantem ao cidadão o direito constitucional ao acesso às informações 
públicas, expor e requerer o que segue. 
O presente requerimento de informações possui cunho acadêmico, com 
o objetivo de suprir de dados públicos e oficiais a pesquisa acadêmica de 
dissertação de mestrado da requisitante, a qual está vinculada ao curso de 
Mestrado Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade Federal do XXXX, 
vinculado ao XXXX (XXXX), conforme demonstra o atestado de matrícula anexo. 
A pesquisa da requisitante tem por objetivo um estudo de direito 
comparado entre os sistemas de governo existentes no Brasil e na Alemanha e, 
como parte de um de seus objetivos específicos, busca-se verificar os status das 
Propostas de Emenda à Constituição (PEC) que versem sobre a modificação 
do sistema de governo no Brasil. 
Para o levantamento dos dados essenciais à pesquisa, a requisitante 
solicita a Vossa Excelência os dados a seguir: 
1) Quantas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) já foram 
propostas nessa Casa? 

RESPONDIDO 



  

 

 

2) Quantas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) já foram 
encerradas nessa Casa? 
3) Quantas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) estão atualmente 
em tramitação nessa Casa? 
4) Quantas Propostas de Emenda à Constituição (PEC), que tiveram por 
objeto a modificação do sistema de governo no Brasil, já foram 
propostas nessa Casa? 
5) Quantas Propostas de Emenda à Constituição (PEC), que tiveram por 
objeto a modificação do sistema de governo no Brasil, já foram 
extintas nessa Casa? 
6) Quantas Propostas de Emenda à Constituição (PEC), que tenham por 
objeto a modificação do sistema de governo no Brasil, estão em 
tramitação nessa Casa? 
Por fim, aproveito o ensejo, com o intuito de conferir maior celeridade na 
comunicação, solicitar que todas as correspondências eletrônicas sejam 
encaminhadas exclusivamente ao endereço de e-mail: 
XXXX@hotmail.com 
Sendo o que tinha para o momento, desde já agradeço e me coloco à 
disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo 
que renovo os votos de elevada estima e consideração. 
Cordialmente, 
XXXX 
Mestranda em Direito 
XXXX 

24 “Olá. Gostaria de saber se o Senado Federal possui documento que estabelece a 
política pública de comunicação do órgão e, em caso positivo, receber o 
documento.” (sic) 

RESPONDIDO 

25 “Estou concluindo a monografia e o tema do meu trabalho é acerca da atuação do 
Senado nos termos do art. 52, X, da CF. 
Para enriquecer este trabalho, gostaria de dados para fundamentar a atuação do 
Senado com dados estatísticos.” (sic) 

RESPONDIDO 

26 "Caros, muito boa tarde. 
Gostaria de obter o estudo completo da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e 
Controle do Senado Federal (Conorf) sobre o impacto na arrecadação estadual e 
outros pontos previstos para o PLP 18. 
Parte do estudo foi utilizado pelo relator da proposta, o senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), na elaboração de seu relatório. Ele próprio o menciona no texto 
e montou uma tabela com as informações. Obrigado." (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

27 “Caros, gostaria de ter acesso a todos os documentos que embasaram o terceiro 
termo aditivo do contrato ao contrato 048/2017, que foi assinado no dia 22 de 
abril de 2022. 
Listo abaixo alguns desses documentos que eu gostaria de ter acesso: 
- documento nº 00100.021289/2022-96 
- documento nº 00100.020355/2022-19 
- Parecer nº 248/2022-ADVOSF 
- documento nº 00100.035204/2022-57 
- documento nº 00100.040180/2022-58 
- documento nº 00100.040229/2022-72 
- Processo nº 0200.003945/2022-41” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

28 “Prezados, 
Notei que o campo ‘provas anteriores’ no hotsite do concurso do Senado está 
aparentemente baseado na autorização de 2020 do concurso, não constando as 
provas/gabaritos do cargo de consultor. Solicito, se possível, que os referidos 
arquivos sejam disponibilizados na página. Obrigado. 
https://www.senado.leg.br/institucional/datasenado/STRANS/hotsite_concurso/” 
(sic) 

RESPONDIDO 

29 "Gostaria de obter a relação nominal completa de assessores do ex-senador 
Eunicio Oliveira (MDB-CE), no período 2011-2019." (sic) RESPONDIDO 

30 “Gostaria de saber, se os senadores contribuem com o INSS, bem como o imposto 
de renda, e quais as alíquotas correspondentes de desconto dos parlamentares. 
Aproveitando o ensejo, solicito informações de como acessar tais dados no site do 
Senado.” 

RESPONDIDO 

31 “Solicito esclarecimentos acerca da nomeação do presidente da comissão 
examinadora do concurso público do Senado, realizada por meio da Portaria nº 
1.000, de 11 de abril de 2022, considerando que trata-se de servidor comissionado, 
o que afronta a jurisprudência do STF e o regramento disposto no art. 12, Anexo V, 
do Regulamento Administrativo do Senado Federal.” (sic) 

RESPONDIDO 

32 “Considerando o atraso no pagamento das notas fiscais abaixo elencadas, solicita-
se que a administração apresente lista da ordem cronológica de pagamentos em 
que a liquidação está incluída. 
Ressalta-se que, não foi encontrada a informação no Portal da Transparência. 
Caso haja, cabe a administração demonstrar o caminho a ser seguido para 
encontrá-la, de acordo com o inciso I do artigo 7º da Lei de Acesso à Informação. 
Inclusive, este pedido já foi efetuado através de ofício, que pode ser consultado no 
https://arquivos.sandieoliveira.adv.br/appapi/download/3163357/243324, 
enviado no dia 8 de junho de 2022 nos e-mails sepco@senado.leg.br. 
Todas as informações aqui solicitadas se referem à empresa e ao(s) 
fornecimento(s) abaixo: 
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. 
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 
Observação: Caso haja resposta por e-mail, somente finalizar a presente demanda 
após a CONFIRMAÇÃO de recebimento. 
Número interno: 91968”. (sic) 

RESPONDIDO 

33 
“Oi. Quando vai sair o edital para as 19 vagas que vai abrir concurso?” (sic) RESPONDIDO 

34 "Prezados, 
Poderiam me informar, por favor, o Ato normativo que regulamenta o regime 
especial de frequência dos servidores do Senado Federal? Obrigada, XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 

35 “Solicito a cópia da exposição de motivos da Lei 10741/2003, que são instituídos o 
Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”. 

RESPONDIDO 



  

 

 

36 "Olá! Parabéns pela iniciativa de divulgação das provas anteriores, conforme feito 
nesta página: 
https://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/STRANS/hotsite_concurso/. 
Entretanto, não constam dela as provas para as diversas áreas do cargo de 
consultor legislativo. Por isso, solicito a gentileza de incluí-las na referida página. 
Grato!" (sic) 

RESPONDIDO 

37 “Prezados, 
Solicito acesso aos seguintes documentos referentes à tramitação da PEC 29/2000 
(Reforma do Judiciário): 
1- Atas das Audiências Públicas realizadas na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania; e 
2 - As notas taquigráficas/ atas das reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania ao longo do período em que tramitou a PEC 29/2000. 
O acesso os documentos é necessário para fins acadêmicos. 
Desde já, obrigada! 
Atenciosamente, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

38 “Gostaria de saber se no próximo concurso haverá vagas para o cargo de 
taquigrafia.” (sic) RESPONDIDO 

39 “Gostaria de saber se o cargo de redação e revisão de textos absolveu o cargo de 
taquigrafia e tornaram-se apenas um cargo. Ou seja, no Senado ainda existe 
separadamente os cargos de taquigrafia e outro cargo de redação e revisão de 
textos ou existe apenas o cargo de redação e revisão de texto com a taquigrafia 
sendo uma de suas funções?” (sic) 

RESPONDIDO 

40 
"Em qual data será escolhida a banca para organizar o concurso do Senado?" (sic) RESPONDIDO 

41 
“Quais bancas apresentaram proposta para o concurso do Senado?” (sic) RESPONDIDO 

42 "Olá! Quero saber quantos cargos vagos há, especificamente, para o cargo de 
consultor legislativo do Senado para a área de meio ambiente." (sic) RESPONDIDO 

43 "Boa tarde, gostaria que me informassem sobre uma expectativa de ser realizado o 
concurso em 2022, será este ano? (Senado Federal - Analista de Processo)" (sic) RESPONDIDO 

44 “Requerem-se apuração, sanções aos envolvidos e pronunciamento oficial da 
Comissão Organizadora do novo concurso público do Senado Federal a fim de 
evitar prejuízos por causa de novo e segundo vazamento indevido à imprensa do 
projeto básico desse concurso. Isso veio a público por meio do sítio online e 
YouTube do ‘Direção Concursos’ em 29 de junho de 2022, conforme pdf anexado 
contendo prints probantes. Diante disso, pedem-se prontos deferimentos com 
vistas a garantir a lisura desse certame.” (sic) 

RESPONDIDO 

45 “Olá, sou estudante do Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da UnB, pretendo 
pesquisar a proposta de Voucher da Saúde. 
Estou precisando pesquisar propostas legislativas, audiências públicas e discursos 
no âmbito do Senado Federal.” (sic) 

RESPONDIDO 

46 "Todas as informações aqui solicitadas se referem à empresa e ao(s) 
fornecimento(s) abaixo: 
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. 
Questiona-se os andamentos/movimentações do referido processo de pagamento 
nos últimos 30 dias, contados do protocolo deste pedido de informações. 

RESPONDIDO 



  

 

 

Caso não tenha havido movimentação requer-se que seja informado o motivo e o 
servidor responsável pela omissão. 
NOTA FISCAL VALOR DOCUMENTO EMISSÃO DA NOTA ENTREGA VENCIMENTO 
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 
Observação: Caso haja resposta por e-mail, somente finalizar a presente demanda 
após a CONFIRMAÇÃO de recebimento. Número Interno P91968." (sic) 

47 “Gostaria de saber se há uma média anual de exonerações de Cargos de Natureza 
Especial, Função Comissionada e Secretariado Parlamentar. Caso não seja possível 
esse dado, a quantidade de exonerados no final da última Legislatura (55ª). 
Ademais, também solicitamos um quantitativo médio do tempo de serviço de 
servidores nas funções acima citados. Não precisamos receber dados sensíveis, 
como CPF, mas a média ou um quadro quantitativo de quanto tempo cada CPF 
trabalha na Casa em função de livre nomeação. 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO 

48 “Bom dia! Necessito dos pronunciamentos feitos pelos senadores nas últimas 5 
legislaturas. Só encontrei os pronunciamentos individuais. Onde consigo fazer o 
download de forma agrupada dos pronunciamentos (em arquivos de dados)? 
Grato.” (sic) 

RESPONDIDO 

49 "Prezados, boa tarde. 
Gostaria, por gentileza, que me encaminhasse em PDF o Ato do Presidente do 
Senado Federal nº 6/2015. 
Desde já agradeço." (sic) 

RESPONDIDO 

50 "Solicito informações referente ao cargo de Analista Legislativo - Assistente Social. 
Quantos profissionais ocupando esse cargo existem na Casa, atualmente? Além 
disso, qual a previsão de aposentadoria dos servidores que estão provendo os 
cargos? Existem quantos cargos vagos dessa carreira? 
Em 2012, ano do último concurso, foram nomeados quantos profissionais para 
esse cargo?" (sic) 

RESPONDIDO 

 
 
 
 


