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1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de junho foram recebidos 113 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.
O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no
ano de 2016.
Distribuição dos pedidos em 2016
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2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 113 pedidos de informação, 55 (48,7%) foram atendidos em até
um dia, 14 (12,4%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 33 (29,2%)

foram atendidos entre seis e vinte dias e 11 (9,7%) foram atendidos em
mais de vinte dias.
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2016
Em relação ao ano de 2016, dos 659 pedidos de informação
recebidos até o mês de junho, 345 (52,4%) foram atendidos em até um
dia, 76 (11,5%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 181 (27,5%) entre
seis e vinte dias, e 57 (8,6%) em mais de 20 dias.
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3. TEMAS DOS PEDIDOS
ASSUNTO

Total

%

ATIVIDADE LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
SENADOR
ARQUIVO
REMUNERAÇÃO
VOTO E PRESENÇA
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
CEAPS E NOTA FISCAL
SERVIDOR
CONTRATOS E LICITAÇÕES
LEGISLAÇÃO
Total Geral

29
23
19
18
8
5
4
2
2
1
1
1
113

25,7%
20,3%
16,8%
15,9%
7,1%
4,4%
3,5%
1,8%
1,8%
0,9%
0,9%
0,9%
100,0%

4. NEGATIVAS DE ACESSO
No mês de junho houve 3 (três) negativas de acesso (3,2%) a
pedidos que solicitaram informações de caráter pessoal. Em dois casos, os
requerentes protocolaram recurso solicitando revisão do posicionamento
do Senado com relação às informações solicitadas. Esses recursos foram
protocolados em julho. As manifestações foram encaminhadas à instância
recursal, por intermédio da Diretoria‐Geral, sendo os requerentes
cientificados do encaminhamento.
Registra‐se, ainda, negativa parcial de acesso a pedido que, entre
outras informações, solicitou informações de caráter parcial (atendimento
parcial). O requerente interpôs recurso com relação à parte negada,
solicitando revisão da decisão. Esse recurso foi protocolado em agosto.

5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
14 pedidos foram respondidos com referência aos portais do
Senado Federal, representando 12,4% do total do mês.

Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
“Solicito a cópia das notas taquigráficas da audiência pública da CDH, realizada em
31/5/2016, que tratou do tema: Previdência Social no Brasil.”
“Boa noite, Onde eu encontro a Lei ou o Projeto de Lei que dispõe sobre limites
para o montante da dívida mobiliária federal, conforme estabelece o inciso II do art.
30 da Lei Complementar 101/00? Obrigado, XXX” (sic)
“Eu gostaria de saber do Senado, o seguinte: professor de faculdades ou cidadã/o
de outros cargos públicos ao ser eleito para o Legislativo, deixa de receber os
vencimentos pecuniário como funcionário, ou passa a receber acumulado? ou seja,
recebe referente ao cargo que ocupava anteriormente e também como legislador?
Respeitosamente. XXX.” (sic)
“Prezados, diante do quantitativo de cargos vagos e da importância do órgão,
gostaria de saber se existe uma possibilidade ou previsão orçamentária de o Senado
Federal realizar concurso público para provimento de cargos vagos já no próximo
ano (2017).
Desde já, agradeço o espaço concedido.” (sic)
“Peço uma planilha, em XLS ou CSV, sobre o acesso a enquetes no site do Senado
desde 2009 até hoje. A planilha deve ter as seguintes colunas: título da enquete,
pergunta da enquete, mês de abertura da enquete, ano de abertura da enquete,
mês de encerramento da enquete, ano de encerramento da enquete, percentual de
votos favoráveis, percentual de votos contrários, número total de votos, número de
visualização de página e número de visitantes únicos.” (sic)
“Boa terde Senado. Sou advogada e preciso obter a cópia de um Tratado
Internacional sobre PEDÁGIO, especificamente no que tange a distância de 100 km
de distância entre um Pedágio e Outro, que ainda não foi Regulamentado aqui no
Brasil, embora tenha sido assinado Pelo nosso Senado. Desde já fico agradecida e
aceito todas as informações que V.Exas me derem para apoiar esta pesquisa.
Obrigada...” (sic)
“Solicito o envio do voto em separado apresentado na CPMI dos Correios realizada
em 2006 da bancada do PT, conforme publicado no site em 04/04/2006, no entanto
não está disponível.”
“A Emenda Constitucional 91 de 18.02.2016, publicada em 19.02.2016, não diz o
que emendou na CF/88. É possível revisar?” (sic)
“Caros, boa tarde sou estudante de ciência política da XXX e venho através dessa
solicitar as atas referentes ao mês de maio de 2010 no qual os deputados discutiram
sobre o processo de Lei de Iniciativa popular da ficha limpa ‐ Lei Complementar
135/10‐ visto que estou fazendo minha monografia nesse assunto. Certas de sua
compreensão. XXX” (sic)
“Prezados, gostaria de ter a relação de ex‐senadores que possuem aposentadorias
pelo IPC e seus respectivos valores. Obrigado,” (sic)
“Gostaria de receber o pronunciamento do Senador Roberto Requião, proferido em
31/5/2016.”
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“XXX Gostaríamos de saber se a viagem, de primeira classe, para Portugal da
senadora Gleisi, Vanessa Grazziotin e companhia, na atual conjuntura, em horário
de trabalho, foi paga com o dinheiro do contribuinte. Aguardamos as devidas
respostas, cidadãos.”
“Existe a previsão de concurso publico ainda este ano de 2016 ? Att. XXX” (sic)
“Prezados Senhores Gostaria de saber a atual composição da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal, titulares e suplentes. Também gostaria de
saber como votaram os membros da CCJ ao PEC 65/2012, de relatoria do Senador
Blairo Maggi.” (sic)
“Sou estudante de pedagogia e necessito de documentos sobre a Reforma do
Ensino Secundário, que aboliu a obrigatoriedade do ensino concomitante de duas
línguas estrangeiras (inglês e francês). Além disso, um prospecto sobre as políticas
educacionais de 1930 a 1980 ‐ mas mais especificamente dos anos de 1955 a 1957 ‐
seriam de grande valia.” (sic)
“PRezado(as) Senhores(as) sou professor pesquisador da XXX e gostaria de ter
acesso a todos os Projetos de Lei e de Emenda Constitucional que tramitam pelo
Senado Federal envolvendo povos indígenas. Atenciosamente” (sic)
“Boa Tarde, Sou aluna de Ciência Política com ênfase em Relações Internacionais da
XXX. Dei início à minha monografia sobre ‘Brasil e a União Europeia. O Executivo
brasileiro frente à Política Externa: as relações socioeconômicas entre 1995 e 2014’
e estou desenvolvendo uma análise por QCA para observar a proximidade entre
Brasil e UE. Para isso, pretendo observar como a relação com UE foi enfatizada nos
governos FHC, Lula e Dilma. Portanto, gostaria de saber se é possível a
disponibilização dos discursos dos três mencionados Presidentes nas Sessões
Solenes de Abertura dos Trabalhos Legislativos do Congresso Nacional. Grata,
XXX”(sic)
“Solicito saber, durante todos os anos em que esteve nesta Casa, quais foram os
projetos de lei apresentados pelo Senador José Serra e, também, de quais
comissões participou.”
“NECESSITO SABER QUANTOS CANDIDATOS ESTÃO INSCRITOS PARA O PROGRAMA
DE ESTAGIO DO SENADO FEDERAL NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIENCIA EM
ESPECIAL O CURSO DE DIREITO. QUANTAS VAGAS EXISTEM PARA ESTAGIO NO
SENADO? QUANTOS CANDIDATOS DEFICIENTES FORAM CONTRATADOS PELO
SENADO E SEUS RESPECTIVOS CURSOS. QUAL E A NORAM INTERNA DO SENADO
RELATIVA A ESTAGIOS?” (sic)
“Bom dia!!! Gostaria de saber se existe previsão de concurso público para Consultor
Legislativo em 2016...ou para Analista Legislativo...obrigado!!!” (sic)
“Gostaria de ter acesso a algumas informações sobre a atividade parlamentar do ex‐
senador Sergio Machado (1995‐2002). As informações são as seguintes:
‐ lista de servidores que compunham seu gabinete
‐ gastos com moradia e localização do imóvel funcional
‐ gastos com passagens aéreas e diárias, com origem e destino.” (sic)
“Gostaria de saber quantas vezes e em quais períodos (hora e data) o senhor XXX
visitou o Senado Federal e, em especial, o gabinete do Senador Renan Calheiros.”
(sic)
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“Bom dia, Prezados Senadores. Gostaria de saber o andamento/ resposta do
requerimento nº 313 de 2005, assinado pelos ex‐senadores Eduardo Matarazzo
Suplicy e Ideli Salvatti. Att. XXX” (sic)
“Olá, boa noite! Gostaria de saber como eu posso ficar sabendo da possibilidade de
abertura de concurso público. Moro em Macaé‐RJ e tenho interesse em prestar
concurso para policial legislativo. Grato, XXX”(sic)
“Solicito cópia da PEC 159/2015, que trata do regime de pagamento de débitos
públicos decorrentes de condenações judiciais, chamada de PEC dos Precatórios.”
“Olá Baixamos da internet o filme ‘Darcy, um brasileiro’, do acervo da TV Senado e
solicitamos autorização da liberação dos direitos para usar o programa no Projeto
XXX” (sic)
“Solicito autorização de cedência de uso dos documentários da TV Senado
‘Presidentes do Brasil’, ‘70 Anos do Voto Feminino’, ‘Pioneiros de Brasilia’, ‘Jango
em 3 atos’, ‘Xingu’, ‘Mulheres Pioneiras’, ‘64: 40 ANOS DEPOIS’, ‘jk’, ‘Semana de
Arte Moderna’, ‘Santos Dumont’, ‘Oscar Niemayer’, ‘Praça dos 3 poderes’, ‘A Carta’
‘Tiradentes’, ‘Capanema’, ‘Forte de Copacabana’, ‘Independência’, Moradia: direito
de todos, 180 anos do Parlamento e Simbolos Nacionais, baixados da internet, para
uso no projeto XXX.” (sic)
“Preciso saber se o limite de endividamento dos estados e dos municípios
continuam regulados pelas Resoluções 40/2003 e 43/2001.”
“Olá, enviei uma solicitação conforme pedido nº XXX. Preciso de auxílio para
encontrar o que pedi no endereço que me foi enviado.” (sic)
“Gostaria de saber, se possível, se o Orçamento de 2016 e a lei de diretrizes
orçamentarias de 2017 possuem dotação para contratação de servidores para o
Senado.” (sic)
“Prezados, com base na Lei 12.527/2011, gostaria de ter acesso aos dez Projetos de
Lei do Senado que estão há mais tempo em tramitação, ou seja, as dez propostas
mais antigas que ainda não foram arquivadas e ainda tramitam na Casa.” (sic)
“Gostaria de saber se um senador quando se licencia do cargo para se candidatar a
prefeito, ele continua ou não a receber seus honorários de senador?”(sic)
“Prezado Serviço de Informação ao Cidadão, Comprimentando‐o cordialmente,
inicio esta mensagem motivada pela ausência da informação no Manual da
Presidência (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm) e no
Decreto n.º 70.274, de 9 de março de 1972
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d70274.htm) que não informam a
relação de subordinação entre autoridades pertencentes a Poderes diferentes
(Executivo/Legislativo). Assim, com base em legislações oficiais, solicito a Vossa
Senhoria a seguinte informação: a) Quando um Reitor de uma Universidade Federal
encaminha um ofício para um Senador Federal não ocupante da função de
Presidente do Congresso Nacional, o referido ofício do Reitor deverá apresentar
qual fecho da comunicação oficial: (1) Atenciosamente, ou (2) Respeitosamente.
Sabe‐se que Vossa Senhoria tem suas atribuições e responsabilidades, porém não
encontrei nenhum documento oficial informando a resposta da pergunta acima.
Então, através do imenso respeito pelas instituições públicas e seus servidores
públicos, solicito a colaboração de Vossa Senhoria em responder a questão em
destaque. Desde já, agradeço sua atenção na leitura deste e‐mail e fico no aguardo
da resposta.” (sic)
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“Boa tarde. Gostaria de saber onde consta a lista de presença (se um senador estava
presente ou não) nas reuniões das comissões. Obrigado.”(sic)
“Caro(a)Sr(a) Solicito, por gentileza, informações e, se possível, relatórios e
apresentações, do II Fórum Nacional de Competitividade da Cadeia Produtiva
Farmacêutica do Brasil, realizado em dezembro de 2010, no auditório da Interlegis.
Caso tenha arquivos disponíveis, eles podem ser enviados por e‐mail. Agradeço
antecipadamente. XXX” (sic)
“Bom dia. Solicito todos os cadernos de provas escritas objetivas de múltipla
escolha, bem como todos os cadernos das provas escritas discursivas do concurso
público regido pelo edital nº 1, de 22 de dezembro de 2011, que visou o
preenchimento do cargo de nível superior de Consultor Legislativo, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, na área de Consultoria e Assessoramento Legislativo,
subárea Transportes.” (sic)
“Olá, boa tarde. Ouvi dizer que vai ter concurso para o Senado neste ano Até que
ponto essa informação é verídica? Aguardo resposta. Boa tarde. “(sic)
“Prezadas senhoras, prezados senhores, Sou doutorando pela XXX na área de direito
economico internacional e escrevo sobre os investimentos diretos alemaes no
Brasil. Para as minhas pesquisas sobre o capital estrangeiro no Brasil, preciso do
Parecer 236/62 da Comissao Mista do Congresso. Seria possivel contar com a
valiosa e especial gentileza dessa Casa? Ficaria imensamente grato pelo envio do
Parecer. Atenciosamente, XXX” (sic)
“Como tenho acesso para saber como votou cada Senador na aprovação do novo
presidente do banco central?” (sic)
“Bom dia! Eu, XXX, venho por meio desta, solicitar que esta seja encaminhada para
apreciação da esfera competente do Senado. Queremos organizar um espaço em
nossa escola (observatório) com materiais fotos, ilustrações, vídeos, banners e
outros em homenagem à D. Pedro II. Com isso, desejamos reforçar a importância da
nossa história e permitir que nossos alunos se apropriem de materiais que, por
ventura possam existir, que os auxiliem no seu aprendizado. Certos de que
podemos contar com a colaboração do Senado brasileiro, desde já agrademos. Att.
XXX” (sic)
“Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC‐9‐
2012 do Senado Federal solicitar os seguintes esclarecimentos e confirmação de
afirmações contidas nos seguintes atendimentos: Atendimentos nº XXX Devido a
limitação de 2000 caracteres estão solicitação está sendo dividida em 4 partes que
poderá ser respondida em apenas um atendimento Parte 01/04 Na resposta Item
05 ‐ Consideramos muito grave a imputação a prática de crime contra a
Administração Pública (prevaricação, art. 319 do Código Penal) aos servidores do
Senado Federal. Cabe esclarecer que todas as informações solicitadas por Vossa
Senhoria, que até o momento totalizam 67 pedidos (cada um com diversos itens
para respostas e esclarecimentos), foram atendidas. Questionamento 01: Baseado
na afirmação feita logo acima o Senado Federal pode afirmar que dentro desses 67
pedidos atendimentos que não existe NENHUMA solicitação que contenha
afirmações ou informações erradas ou falsas, seja ela redigida, edita e elaborada
por servidores do Senado Federal, descartando informações produzidas por
empresa terceirizada. Resposta solicitada Sim ou Não?” (sic)
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“Continuação Parte 03/04 Questionamento 02: Baseado nas informações acima
Referência 02 quais dados o Senado Federal poderá acessar no ponto eletrônico?
Deverá ser informado se e a comparação apenas no aparelho ou o gestores do
contrato poderão exportar os dados para aferir a jornada trabalho, e como e feito
todo o processo. Questionamento 03: Quantas vezes foram feitas inspeções pelos
gestores e fiscais nos pontos eletrônicos utilizados no contrato 20140042 e contrato
20080054.
Deve ser informado também ano e mês desta inspeções, e caso nunca tenha sido
feito nenhum tipo de inspeções por nenhum gestor ou fiscal deverá ser informado
que o Senado Federal não faz inspeção para verificar se os aparelhos são
homologados pelo MTE ou se apresentam falha como as que ocorriam no contrato
no Contrato 20140042 e que era o fiscal responsável, antecipando uma resposta
evasiva usada em outros atendimentos, não quero saber do que foi feito após a
minha denuncia de falha do ponto eletrônico no contrato contrato 20140042, sim
se era efetuada uma fiscalização e que mera o responsável. Questionamento 04: Foi
mencionado verbalmente que além das medidas adotadas mencionada na resposta
do Item 03 que além do registro dos 53 funcionários foi acertado que sempre que
houver alterações de dados internos do ponto eletrônico Sr. Paulo S. K. Zandonade
(fiscal) deveria ser informado, portanto esta informação passada para mim estão
corretas ou errada. Portanto a resposta que quero se isso ficou acertado após a
minha denuncia SIM ou NÃO, Bastará o Senado Federal perguntar ao Sr. Paulo S. K.
Zandonade (fiscal) ou ao Sr. Wilson Pereira de Carvalho Filho (gestor) se tal
informação procede ou não. Respostas aceitas: Sim ou Não, Não tenho interesse em
nenhuma outro tipo de informação. Caso o Senado Federal se negar a prestar as
informações como solicitado deverá apresentar justificava juntamente da base legal
para se negar a responder da forma como foi solicitado.” (sic)

ATENDIDO

“Continuação Parte 04/04 Questionamento 05: O Senado Federal mantem um
controle seja ele digital ou impresso de quem elaborou o conteúdo da resposta,
quem revisou a resposta, e quem autorizou o envio da resposta. Questionamento
06: O Senado Federal também mantem um controle seja ele digital ou impresso
sobre motivo que fez com que determinada solicitação não fosse atendida dentro
do prazo de 30 dias SIM ou NÃO. Quero saber se Senado Federal tem um controle e
se posso ter acesso a informações sobre por que minha solicitação não atendida em
30 dias. Também devo lembrar que a resposta do Atendimentos nº XXX e informado
o seguinte Item 7 – O parágrafo 2° do art. 11 da Lei de Acesso à Informação
determina que a prorrogação a pedido não atendido no prazo de 20 dias ocorra
mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. ressaltando
que foi ocultado que 2° do art. 11 da Lei de Acesso à Informação O prazo referido no
§ 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias sendo assim totalizando 30 dias.
Questionamento 07: Está resposta apresentada no Item 8 – Tal tipo de informação,
que configura‐se como ‘trilha de auditoria’, não está entre aquelas que a Lei de
Acesso à Informação conceitua, em seu art. 4°, como informação ou documento. do
Atendimentos nº XXX ficou obscura, portanto informe detalhadamente incluído
justificativa legal, já tais informações deveria fazer parte da transparência do
Senado Federal e assim qualquer um poder identificar se a falhas que possam
prejudicar ou o fato de serem fechado publico permita que irregularidades e falhas
acontecem, Qual órgão superior externo ou entidade externa e responsável por
fiscalizar e auditar todo processo utilizado pelo SIC no Senado Federal e quanto de
verba publica e destina para esse setor. “ (sic)
“Continuação Parte 02/04 Referência 01: Na resposta Item 05 ‐ Consideramos muito
grave a imputação a prática de crime contra a Administração Pública (prevaricação,
art. 319 do Código Penal) aos servidores do Senado Federal. Cabe esclarecer que
todas as informações solicitadas por Vossa Senhoria, que até o momento totalizam
67 pedidos (cada um com diversos itens para respostas e esclarecimentos), foram
atendidas.
Questionamento 01: Baseado na afirmação feita logo acima da Referência 01 o
Senado Federal pode afirmar que dentro desses 67 pedidos atendimentos que
todos eles foram devidamente revisados eliminado assim que informações que
contenha afirmações ou informações erradas ou falsas, seja ela redigida, edita e
elaborada por servidores do Senado Federal não sejam enviadas como respostas a
solicitações de acesso informações, descartando informações produzidas por
empresa terceirizada.
Respostas aceitas: Sim ou Não, Não tenho interesse em nenhuma outro tipo de
informação. Caso o Senado Federal se negar a prestar as informações como
solicitado deverá apresentar justificava juntamente da base legal para se negar a
responder da forma como foi solicitado Referência 02: Na resposta Item 01 ‐ A
forma de aferição da jornada de trabalho dos funcionários terceirizados está
definida no inciso X da Cláusula Segunda do Contrato nº 42/2014, disponível no
Portal da Transparência e que pode ser acessado por meio do seguinte endereço:
http://www.senado.leg.br/transparencia/liccontr/contratos/contrato.asp?nc=2014
0042&cc=2979 Dentro do contrato e mencionado os seguintes pontos, permitindo à
fiscalização do SENADO o acesso aos respectivos dados: Além disso, o mencionado
sistema deverá permitir aferir o cumprimento da jornada de trabalho semanal e
mensal de cada profissional.” (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

“Solicito disponibilizar por meio de envio para meu e‐mail ou dar acesso para
download das provas e gabaritos definitivos (por meio de link enviado ao meu e‐
mail) para todos os cargos e áreas de atuação relativos ao concurso público
regulado pelo edital nº 2, de 22/12/2011, certame organizado pela Fundação
ATENDIDO
Getúlio Vargas (FGV), cujas provas foram aplicadas no ano de 2012. O pedido se
origina da falta da divulgação dos documentos solicitados, seja pela FGV seja pelo
Senado Federal para esse certame. Informo que, para o certame de 2008, as provas
e gabaritos estão disponíveis, sendo ocultado apenas o de 2012. Desde já
agradeço.” (sic)
“Bom dia, gostaria de saber se só haverá concurso para o Senado Federal em 2018.
ATENDIDO
Obrigada.”(sic)
“Qual é a justificativa para Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, e Vanessa Grazziotin,
ATENDIDO
estarem gastando dinheiro público em viagens para Portugal? XXX”
“Boa tarde, venho através deste pedir aos ilustres senhores o envio por e‐mail da
nota de repudio contra o crime cometido contra uma jovem no estado do Rio de
ATENDIDO
Janeiro.
Desde já agradeço. Grato. XXX” (sic)
“Olá, gostaria de saber se tem cargo vago para analista em medicina do trabalho e
se esta área seria contemplada em concurso futuro. Visto que o serviço medico do
senado foi extinto, segundo noticias veiculadas na imprensa. Entretanto, gostaria de
ATENDIDO
saber se o cargo de analista em medicina do trabalho permanece, pois esta
atividade não é de assistência medica hospitalar. Grato.” (sic).
“Olá, A decisão do Ministro Interino do Ministério do Planejamento de não autorizar
novos concursos em 2017, atinge o Concurso do Senado previsto para 2017? Atinge
ATENDIDO
o Poder Legislativo?” (sic)
“Estou assistindo hoje, 30/05/2016, às 16:41. Olhando para o Plenário, parece que
está praticamente vazio. Os oradores são 3 senadores do PT e 1 do PCdoB. Eu
ATENDIDO
gostaria de saber, se possível, qual é o quorum de hoje, no referido horário. Grato
pela atenção.” (sic)
“Prezados, Solicito uma relação com o nome e dos senadores que abriram mão de
vantagens inerentes ao cargo, tais como auxilio moradia, carro oficial, redução do
número de assistentes de gabinete (com ou sem gratificação de função), 14º e 15º
ATENDIDO
salários, etc, informando para cada uma dessas rubricas a economia gerada por
mês.
Agradeço antecipadamente XXX” (sic)
“Prezado servidor Público, sou estudante do terceiro período de direito e estou
montando um organograma com a estrutura do Senado Federal, para isso necessito
de saber exatamente quais cargos existem na estrutura do senado (além dos
ATENDIDO
senadores, seus assessores, secretários, motoristas, seguranças, etc), quantos
funcionários ocupam esses cargos e quais seus respectivos salários. Agradeço a
atenção dispensada!” (sic)
SOLICITA INFORMAÇÕES ACERCA DA CESSÃO DO SERVIDOR RAFAEL VALDOMIRO
ATENDIDO
GRECA DE MACEDO. PRESTA ESCLARECIMENTOS.
PARCIALMENTE 2
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Prezados, Gostaria de solicitar cópias de todos os pedidos de impeachment do
procurador‐geral da República, Rodrigo Janot, bem como os despachos da
presidência referentes aos mesmos. Grata, XXX” (sic)
“Prezados, Gostaria de solicitar todas as placas e Renavam dos veículos oficiais, em
atividade, a serviço do Senado Federal.” (sic)
“Pergunto quem é o senador que utiliza o carro oficial número 36.”
“Sou estudante do terceiro período de direito e estou montando um organograma
com a estrutura do Senado Federal, para isso necessito saber exatamente o salário
e benefício de todos os integrantes (senadores, assessores, secretários, motoristas,
seguranças, terceirizados) entre outros, e também quantos funcionários ocupa cada
cargo.”
“Solicito receber todos os projetos de lei em tramitação na Casa referentes à
Educação, à Saúde e ao combate ao desemprego, assim como a relação dos
senadores autores de cada projeto.”
“Solicito receber a relação dos nomes das pessoas que solicitaram os pedidos de
impeachment contra o procurador‐geral da República, Rodrigo Janot.”
“Não consigo baixar o Documento Complementar.zip do pregão 472016. Localizado
neste link:
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/consultarAnexos.asp?prgCod=605231
&ippCod=107989122.”
“Bom dia! Gostaria de ter acesso ao depoimento de hoje (17.06) da Senadora
Fatima Bezerra. Como faço? Obg XXX”(sic)
“Gostaria de saber se em breve sairá concurso para tecnico legislativo no Senado? E
quando sairá?”(sic)
“Gostaria de receber as discussões ocorridas na constituinte de 1987‐88 acerca da
temática da ANISTIA.” (sic)
“Gostaria de saber quantos e quais projetos de lei foram apresentados sobre a
temática da ANISTIA durante o período 1961‐1988. Gostaria de saber também se
foram apresentados projetos de lei para regulamentar ou revogar o Decreto ‐Lei n.
864/1969 (alterou o Decreto Legislativo . 18/1961).” (sic)
“Há alguma previsão de Concurso Público para o Senado para a vaga de Técnico
Legislativo?” (sic)
“Gostaria de saber quanto está custando aos cofres do governo e ao bolso de nós
brasileiros XXX A oitiva, destas 40 testemunhas da defesa da senhora presidente
afastada. XXX” (sic)
“Bom dia excelência; Senador Elmano Férrer Pedido: Copia do pronunciamento na
tribuna do senado em 16/06/2016, sobre a situação e a defesa dos direitos do
Idoso. Parabéns pela iniciativa e que continue sempre em defesa dos idosos. Att.
saudações do amigo XXX”(sic)
“Bom dia! Gostaria de saber sobre a publicação do Edital de Concurso Público para
Polícia Legislativa. Tem previsão para as inscrições?” (sic)
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ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
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ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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ATENDIDO

ATENDIDO

“Caros (as), Meu nome é XXX. Sou jornalista e gostaria de fazer um pedido de
acesso à informação com base na Lei de Acesso à Informação. As informações que
eu gostaria de obter são: 1 ‐ Registros de entradas do senhor XXX, nas dependências
do Senado entre os anos de 2009 e 2014. Os dados devem ser fornecidos com os
recortes por ano e gabinete ao qual o senhor XXX foi visitar. De acordo com o que
determina a Lei de Acesso à Informação, solicito que os dados sejam repassados em
meio digital, preferencialmente em arquivo nos formatos CSV ou XLS, quando
possível. Certos de que essa respeitosa instituição não se furtará ao dever de
cumprir com o que determina a Lei de Acesso à Informação, coloco‐me à disposição
para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, XXX” (sic)
“Em relação à notícia ‘CAE quer ouvir Planejamento e Confaz antes de votar reajuste
do Judiciário’ (http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2016/06/cae‐quer‐
ouvir‐planejamento‐e‐confaz‐antes‐de‐votar‐reajuste‐do‐judiciario) consulto quem
são os responsáveis pela redação, edição e publicação da referida nota, seus
respectivos regimes de contratação e a remuneração, nos termos da Lei de Acesso.
Acresço que a notícia está errada, o que bastaria ler os PLCs citados para conferir. O
reajuste dos ministros do STF, e o consequente aumento do teto, tramitam em PLC
diverso dos citados, que não trazem qualquer efeito cascata. Tal PLC encontra‐se
ainda na CCJ. Requeiro a devida correção, conforme Manual de Comunicação da
Secom (http://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao‐e‐
estilo/estilo/correcao‐de‐dados). Grato.” (sic)
“Em relação à notícia ‘CAE quer ouvir Planejamento e Confaz antes de votar reajuste
do Judiciário’ (http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2016/06/cae‐quer‐
ouvir‐planejamento‐e‐confaz‐antes‐de‐votar‐reajuste‐do‐judiciario) consulto quem
são os responsáveis pela redação, edição e publicação da referida nota, seus
respectivos regimes de contratação e a remuneração, nos termos da Lei de Acesso.
Acresço que a notícia está errada, o que bastaria ler os PLCs citados para conferir. O
reajuste dos ministros do STF, e o consequente aumento do teto, tramitam em PLC
diverso dos citados, que não trazem qualquer efeito cascata. Tal PLC encontra‐se
ainda na CCJ. Requeiro a devida correção, conforme Manual de Comunicação da
Secom (http://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao‐e‐
estilo/estilo/correcao‐de‐dados). Grato.” (sic)
“Solicito informações de previsão sobre os concursos públicos do Senado Federal.”
“Preciso saber qual foi a lei que tornou a ong Central Estadual das Associações dos
Assentados e de Peq. Agricultores de Alagoas ‐ ceapa em utilidade publica. Esta lei
foi entre 1995 e 1998, no período era outra gestão na ong e portanto não sabemos
do numero desta lei. Pois quero um arquivo com as leis aprovadas neste período, o
autor foi o senador teotonio vilela filho” (sic)
“Prezados, Quero saber se há alguma previsão de concurso do órgão para o cargo
de Técnico de Informática Legislativa e se dentro do site do Senado Federal
encontro informações sobre o respectivo cargo. Atenciosamente.” (sic)
“Olá, Boa noite! Gostaria de saber quantos e quais senadores já foram cassados na
história do Senado. Obrigada.!” (sic)
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“Boa tarde, gostaria de ter o acesso ao documento referente à ultima pena de
morte executada no Brasil, em 28 de abril de 1876, na cidade de Pilar, província de
Alagoas, citada nessa reportagem:
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/04/04/ha‐140‐anos‐a‐ultima‐
pena‐de‐morte‐do‐brasil.” (sic)
“Solicito cópia dos motivos e do projeto que resultou na Emenda Constitucional
27/85, bem como as eventuais notas taquigráficas do congresso sobre o debate
quando da aprovação da referida emenda. Grato.” (sic)
“Sistema de Informação Gerencial de uma organização é um conjunto de pessoas e
softwares organizados, que fornecem e auxiliam informações às tarefas executadas.
Abrange uma coleção organizada de pessoas, procedimentos, software, banco de
dados e dispositivos que fornecem informação rotineira aos gerentes, aos
tomadores de decisão e usuários. Um sistema de informação contribui para a
eficiência operacional e rapidez quanto às demandas da organização. Diante desse
entendimento e, com base na Lei 12.527/2011, faço os seguintes questionamentos
aos senhores. 1. Sobre sistema de informação gerencial do Senado Federal como
são processadas as demandas dos cidadãos, ou seja, como é feita a manipulação
(processamento) dessas demandas por meio de quais ferramentas (softwares)? 2. E
como os funcionários recebem as informações que essa Casa deseja transmitir aos
cidadãos? 3. Quais as ferramentas de suporte são utilizadas no levantamento das
informações pelos setores responsáveis pelas respostas dadas aos cidadãos. (Site,
banco de dados entre outros) e canais de distribuição: central de atendimento, site,
TV e rádio...? 4. E como o sistema de informação gerencial de informação do
Senado Federal influencia nos resultados da organização? Por gentileza, solicito aos
senhores resposta com urgência.
Desde já agradeço à atenção. ATT. XXX”(sic)
“No dia 21/6 foi solicitado informações adicionais para apreciação do impacto
orçamentário e financeiro do PLC nº 29/2016, que altera dispositivos da Lei nº
11.416, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores
do Poder Judiciário da União. Qual é o prazo de resposta do presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e do presidente do Conselho Nacional de
Justiça?”
“Quantos senadores já foram cassados?” (sic)
“Eu pergunto quanto o Congresso Nacional gera de gastos financeiros à Máquina
Pública.”
“Informações complementares ao pedido 1012674/16/PA (at 1374803). Bom dia.
E quando não há ata para ser consultada? Grato.”
“Boa tarde, gostaria de saber ao todo quantos senadores foram cassados durante
toda a história do senado, seja na época da ditadura quanto no período atual.
Agradeço se puderem me mandar a fonte bibliográfica. obrigada.” (sic)
“Na sessão do Senado do dia 11/05, quarta‐feira, o senhor senador Lindberg Farias
falou a respeito do Plano Safra de 2015, que foi criado em 1992 por essa Casa, que
afirmam que o pedido de impeachment se refere a ele. Sou filiado ao PT, e gostaria
que me enviasse o pronunciamento do senador para que eu possa me aprofundar
no assunto.”
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“Gostaria de receber os exemplares do Diário do Congresso (SENADO) onde
constam a tramitação e os debates do PDS 11/1961 (que se transformou no DL
18/1961). Gostaria, também, de receber a ficha de tramitação com o detalhamento
da movimentação do referido projeto e a exposição de motivos.” (sic)
“Olá me chamo XXX e gostaria de saber quando sai o edital para vaga de
fisioterapeuta do Senado Federal, e em qual site posso procurrar... obrigada desde
já” (sic)
“Preciso saber a quantidade exata de senadores cassados na história do senado. De
todos os tempos separando Ditadura e democracia.” (sic)
“Preciso da relação de senadores e seus pensionistas com valores remuneratórios.”
(sic)
“Prezados, Quero saber se no site do órgão consigo um arquivo PDF do ultimo edital
para o cargo de Técnico Legislativo Informática Legislativa, com a finalidade de
estudos. Atenciosamente.” (sic)
“Prezados, bom dia! Por favor, poderiam repassar o link onde eu possa acessar no
site do Senado os concursos abertos para esta casa? À disposição, XXX” (sic)
“Prezados Senhores, Estou fazendo uma pesquisa e preciso do seu auxílio. Preciso
que me envie por e‐mail uma foto escaneada do senador João Arruda (João
Cavalcanti de Arruda) da Paraiba. Desde já agradeço à atenção, XXX” (sic)
“Gostaria de receber informações referentes à previsão para a realização de
concurso do Senado Federal.”
“Fui a um evento atendendo ao seguinte convite: ‘O Sinait convida os colegas para
participar da audiência pública que debaterá os ‘Direitos dos Trabalhadores com
foco na Previdência Social, Trabalho Escravo, Negociado acima do Legislado, PLP
257/2016 e Democracia’, nesta sexta‐feira, 17 de junho, às 14 horas, na Assembleia
Legislativa de Santa Catarina.’ A audiência pública foi anunciada como sendo
promovida pela CDH do Senado Federal, sendo, inclusive, conduzida pelo Senador
Paulo Paim. XXX. Gostaria de saber quem pagou por esse evento, XXX. Att. XXX.”
(sic)
“Durante a gestão do senador José Sarney como presidente do Senado Federal, foi
contratado o serviço da FGV no sentido de identificar possíveis setores que
pudessem ser fusionados com a Câmara ou, simplesmente extintos, reduzindo,
desse modo, gastos e otimizando a eficiência. Na ocasião de finalização dos
trabalhos, a mídia chegou a noticiar que uma das propostas era a unificação das
Bibliotecas da Câmara e do Senado. Na condição de professor da UFF, estou
preparando um estudo a esse respeito. Careço, com urgência, e pautado na LAI,
acesso ao relatório do estudo supramencionado. Cordialmente, XXX” (sic)
“Boa Noite, Sou doutorando em Ciências Sociais pela XXX, e a partir do LAI ( Lei de
Acesso a Informação), solicito os seguintes dados públicos, para conclusão de
pesquisa: a) Solicito o nível de escolaridade de todos os senadores e ex‐senadores,
investigados ou alvos de inquérito na investigação da Operação Lava Jato, até o
presente momento. Aguardo as informações. Grato.”
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“Boa tarde, Com base na Lei nº 12.527/2011, gostaria de saber quantos cargos
preenchidos e vagos existem de Consultor Legislativo em cada subárea. Ressalto
que, no último concurso público, realizado em 2011 pela Fundação Getúlio Vargas,
foram destinadas vagas às áreas ‘Consultoria e Assessoramento em Orçamento ‐
especialidade Assessoramento em Orçamentos’ e ‘Consultoria e Assessoramento
Legislativo ‐ especialidade ‘Assessoramento Legislativo, distribuídas nas seguintes
subáreas: Agricultura; Comunicações e Tecnologia da Informação; Defesa Nacional,
Segurança Pública e Relações Internacionais; Desporto e Cultura; Direito Civil,
Processual Civil e Agrário; Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e
Processo Legislativo; Direito do Trabalho e Direito Previdenciário; Direito Econômico
e Regulação, Direito Empresarial e do Consumidor; Direito Penal, Processual Penal e
Penitenciário; Direito Tributário e Direito Financeiro; Direitos Humanos e Cidadania;
Economia do Trabalho, Renda e Previdência; Economia Regional e Políticas de
Desenvolvimento Urbano; Educação; Meio Ambiente; Minas e Energia; Política
Econômica e Finanças Públicas; Política Econômica e Sistema Financeiro; Políticas
Microeconômicas; Pronunciamentos; Saúde; Transportes. Gostaria, por isso, de
saber quantos cargos de Consultor Legislativo preenchidos e vagos existem por cada
uma dessas subáreas. Desde já, muito obrigado.”
“Boa tarde, venho por meio deste, saber se há previsão para Concurso Público para
o Senado Federal em proximidade. Grato.” (sic)
“Olá, Senado Federal Gostaria por gentileza, de perguntar se há alguma novidade ou
qualquer informação disponível em relação ao próximo Concurso Público do Senado
Federal, que, caso aconteça, deverá oferecer cargos de Técnico Legislativo, dentre
outros. A última atualização do Quadro Geral de Pessoal do Senado Federal, que
aconteceu no dia 16 de novembro de 2015, apresentou um déficit de 1.244 cargos
vagos (sendo 732 de Técnicos Legislativos), o que aumenta as expectativas para
realização de um novo concurso público em breve, sabendo que o último realizado
em 2012 teve seu prazo de validade expirado em julho de 2014.”
“Olha eu tenho uma curiosidade de saber porque quando prende‐se um politico
você evoca a imunidade parlamentar ou fórum privilegiado. gostaria de fazer
algumas perguntas como: A imunidade parlamentar é para poder cometer crime e
ficar impune? A imunidade não seria para o politico poder falar livremente sem ser
impedido de falar? Eu acho lamentável quando se invoca a imunidade quando um
parlamentar é preso por corrupção e sempre quem está errado é o juiz, nunca
quem desviou dinheiro público. (Gostaria que minha resposta viesse através da
Sen. Ana Amélia)” (sic)
“Bom dia, gostaria de obter o inteiro teor do laudo pericial juntado em 27/06/16 ao
processo de impeachment.”(sic)
“Boa tarde! Quantos testemunhas (a favor da Dilma) já foram ouvidas na comissão
especial do impedimento? Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Boa tarde, qual o valor da cota de exercício de atividade parlamentar para os
senadores de Sergipe qual o critério para sua utilização? Não consegui achar essas
informações no site. Aguardo retorno. Att” (sic)
“Olá, gostaria de ter acesso à perícia realizada a pedido da comissão do
impeachment à respeito da participação da presidente nas acusações que embasam
o processo de impedimento. Obrigada,” (sic)
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“Solicito acesso à relação completa de registros de entrada do sr. XXX, nas
dependências do Senado Federal, entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2016, bem
como as datas das visitas e os gabinetes a que se dirigiu.” (sic)
“Qual o total de imóveis funcionais do senado? Quantos estão disponíveis e quantos
estão vazios? Solicito lista contendo localização e especificação de tamanhos,
metragens e valores dos imóveis. Dos imóveis ocupados, quantos são objetos de
ações judiciais de reocupação por parte do governo federal? Quantos imóveis estão
indevidamente ocupados? Solicito lista indicando informações sobre os imóveis
(localização, tamanho etc) e data de ocupação.” (sic)
“Com base na lei de acesso à informação, solicito as seguintes explanações: Quantos
senadores foram objetos de investigação, análise ou debate pelo Conselho de Ética
do Senado entre janeiro de 2015 a junho de 2016? Solicito lista de senadores, foco
da denúncia e data do debate no Conselho. Quantos senadores foram punidos ou
sofreram sanções pelo Conselho de Ética do Senado no período citado acima?
Solicito lista indicando o senador e a data da sanção/punição.” (sic)
“Solicito a gentileza de encaminhas o termo aditivo e/ou de apostila contendo a
última vigência contratual contendo as planilhas detalhadas de preços praticados no
contrato 20140042, celebrado com a empresa Entherm Engenharia (CNPJ
00.681.882/0001‐06) e contrato 20140003, celebrado com a empresa Planalto
Service Ltda (CNPJ 02.843.359/0001‐56). Nos arquivos deverão constar os valores
praticados em cada posto de trabalho envolvido na prestação dos serviços (o valor
global não é suficiente).”
“Bom dia. 1) Gostaria de saber quantos mandatos de Senadores foram requisitados
pelos Partidos Políticos com base na Resolução TSE n° 22.610/07 no período entre
16.10.2007 e 27.05.2015. 2) Durante o período de 16.10.2007 a 27.05.2015, a Mesa
do Senado Federal registrou a perda de algum mandato de Senador por infidelidade
partidária?”
“GOSTARIA DE SABER SOBRE (CPI)(S) EM ABERTO ATÉ PRESENTE DATA E SEUS
VALORES RESPECTIVOS DE ACORDO COM CADA PROCESSO. V.Exas. PODERIAM ME
ENVIAR VIA EMAIL?. É CLARO QUE O SETOR AO QUAL SOLICITO REALMENTE É DE
TRANSPARENCIA, POR ISSO VOS PEÇO.”
“Gostaria dos estudos envolvendo os empréstimos públicos das chamadas
pedaladas fiscais, bem como os arquivos que envolvem tal situação.” (sic)
“Boa tarde. Tendo em vista o direito de acesso à informação garantido pela Lei
12.257/2011, solicito que seja informado o número de cargos vagos em cada área
de especialidade do Quadro de Servidores Efetivos do Senado. Solicito, ainda,
informação acerca do número de servidores, em cada área de especialidade, que
completará 75 anos de idade (aposentadoria compulsória) nos próximos 5 anos.
Desde já, agradeço a atenção.” (sic)
“Prezado, gostaria de saber como é feita o controle dos gastos, pois a senadora
Gleisi conseguiu estar em dois lugares no mesmo tempo, ela estava no dia 23/5/16
no plenário e em um posto de gasolina em Imbau/PR. XXX.” (sic)
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