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1 NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de setembro foram recebidas 105 solicitações de
informações, dos quais 10 ainda estavam pendentes de resposta em
08/10/2013. No Anexo I encontram-se a lista de todos os pedidos de
informação.
2 PRAZO DE RESPOSTA
Dos 105 pedidos de informações, 10 (9,5%) aguardam resposta, 59
(56,2%) foram atendidos até um dia, 8 (7,6%) foram atendidos entre dois
e cinco dias, por fim, 28 (26,7%) pedidos foram atendidos entre seis e
trinta dias. Não houve nenhuma negativa de acesso neste mês.
PRAZO DE RESPOSTA -SET/2013
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3 TEMAS DOS PEDIDOS
QTDE.

DESCRIÇÃO

CONTEÚDO

11

SENADOR

Biografia, imóvel funcional, veículo, foto, pronunciamentos, gabinete,
processos e representações, vantagens e prerrogativas.

6

SERVIDOR

Lotação, cargo, função, meios de contato, aposentadoria, licenças,
afastamentos, benefícios, nomeação e exoneração de comissionados.

1

REMUNERAÇÃO

Servidor, parlamentar, salário, vantagens, proventos, horas-extras, teto
constitucional, diárias.

14

ATIVIDADE LEGISLATIVA

Plenário, comissões, sessões, tramitação, veto, acompanhamento, medida
provisória, proposições, LDO, LOA, PPA, DCN, DSF

4

ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA

Requerimentos, cópias de processos, pareceres e documentos, reforma
administrativa, despesas do Senado, cursos ILB/Interlegis.

1

GASTOS COM SAÚDE E
TELEFONIA

Servidor, parlamentar, dependentes, pensionistas, IPC, aposentados, plano
de saúde, SIS, SAMS, Saúde Caixa, credenciamento.

-

CEAPS E NOTA FISCAL

Normas, cópias, valores, justificação das despesas, passagens, escritório na
UF de origem, locação de veículos, consultoria, empresas.

1

VOTO E PRESENÇA

Como votou o senador; presença; ausência justificada.

16

ARQUIVO

Pesquisas no acervo, cópias de audiovisual

1

BIBLIOTECA E
PUBLICAÇÕES

Informações, pesquisas, empréstimos, reproduções, doação, acervo digital

2

LEGISLAÇÃO

Cópias, pesquisa, interpretação, vigência, alterações, revogação, normas
internas do Senado.

36

CONCURSO PÚBLICO

Aprovação, nomeação, excedentes, previsão de aposentadoria, cargos
vagos, atribuições, prorrogação, cadernos de prova.

6

CONTRATOS E LICITAÇÕES

Contratos, aditivos, valores, licitação, modalidades, edital, projeto básico,
pagamentos, convênios, tercerização, estagiários.

3

PORTAL DO SENADO E LAI

Lei de Acesso à Informação, Portal da Transparência, Comissão Permanente
de Acesso, Classificação de Sigilo, Conselho de Transparência.

3

OUTROS

Críticas, sugestões, consultas, reclamações, recursos orçamentários, vários
assuntos no mesmo pedido.

105

TOTAL GERAL

Anexo I – Lista dos pedidos de informação atendidos
"necessito uma cópia da exposição de motivos que acompanhou a hoje Lei 10.303, de 2001.
desde já grato pela atenção.
Eu gostaria de saber a respeito dos direitos dos senadores com relação às emissões de passagens aéreas.
Tenho visto que o Senador Pastor Marco Feliciano fez várias viagens o ano inteiro e acompanhado
principalmente do Roberto Marinho.
Vocês poderiam me informar se há um regulamento sobre gastos de passagens aéreas para
acompanhantes?
"O Art. 37 da Constituição do Brasil cita sobre atividades/funções técnico-científicas ou técnicas e
científicas. Solicito a titulo de informação. qual é o entendimento do Legislador Federal sobre as que são e
as que não são técnicas (profissões/funções ou atividades econômicas legais) que fazem parte dessas
categorias? solicito lista dessas atividades/funções entendidas como técnicas e que assim sejam
reconhecidas pela Receita Federal..
andrelsleitexv@gmail.com"
"Gostaria de solicitar os documentos relativos aos pedidos de crédito externo feito por estados e
municípios entre os anos de 1994 a 2013."
"Qual a previsão para o proximo consurso para o senado ?"
"Caros amigos do Senado Federal,
Venho, através desta, solicitar reprodução dos seguintes DCN (para pesquisa histórica):
* 30/11/1950 p. 9245 - 9246
* 16/09/1953 p. 511
* 29/09/1953 p. 785
* 30/09/1953 p. 805
Desde já agradecendo a atenção,
Vagner Eifler"
"Dados do leilão de veículos feito no dia 6 de abril de 2012:
Quantos veículos foram vendidos? Quanto foi arrecadado no total? Qual o valor do veículo mais caro
vendido? Qual o valor do veículo mais barato vendido? O dinheiro arrecadado no leilão teve uma
destinação específica? Se sim, qual foi?"

"Qual é o número total de veículos utilizado pelos 81 senadores hoje? Desse total quantos são locados?
Quais modelos e ano de fabricação dos carros locados para uso dos senadores (com número de veículos de
cada modelo e ano)? Qual é o custo mensal da locação desses veículos? Nomes das locadoras que alugam
os veículos usados. Lista com nome de cada senador e os dados dos carros locados para uso (modelo ano
de fabricação e custo Mês). Informar os nomes dos senadores que não utilizam carros locados."

"Referente ao concurso publico para analista legislativo (processo legislativo), este concurso foi
homologado em Julho 2012 e o prazo expirou em julho 2013. Havera previsao de novo concurso?

"Prezados, boa tarde. Consta no Anexo V do PLOA 2014 para o SF a criação e/ou provimento 210
cargos/funções vagos, sendo que de forma anualizada a despesa se efetivará se as criações/provimentos
ocorrererem a partir de julho/2014. A LOA 2013, também no Anexo V, autoriza a criação/provimento de
294 cargos/funções vagos. Gostaria de saber se o orçamento de 2013 será acrescido ao de 2014, ou se o de
2013 será utilizado este ano, com o fim da suspensão de nomeações prevista para outubro.Obrigado."
"Numa das últimas publicações que recebi de vocês, tentei baixar uma nova publicação sobre a utilização
da lei de acesso a informações. Não consegui. Peço a remessa."
"Quando será o próximo concurso para Assessor do Senado federal? Caso não haja data estabelecida
,existe previsão de época e de vagas?"
"De acordo com a LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, Lei de acesso à informação, solicito a
informação de quantos cargos comissionados preenchidos havia no Senado Federal no mês de dezembro
de 2011.
"Com base na Lei de Acesso a Informação n° 12.527/2011 solicito:
- Informações sobre o Projeto de Lei n° 31/1851, originário da Câmara dos Deputados;
- o referido projeto foi recepcionado no Senado em 11/08/1851;
- procuro levantar todas as informações sobre a tramitação do mesmo no Senado, numero que recebeu, se
recebeu parecer, se foi aprovado e ou rejeitado, se aprovado quando foi encaminhado à sanção imperial, se
rejeitado quando foi devolvido a Câmara dos Deputados
"Com base na Lei de Acesso a Informação n° 12.527/2011 solicito:
- Informações sobre o Projeto de Lei n° 31/1851, originário da Câmara dos Deputados;
- o referido projeto foi recepcionado no Senado em 11/08/1851;
- para obtenção dessas informações necessito acessar:
- códice(encadernado) de pareceres impressos das décadas de 1850 e 1860, todos os anos a partir de 1851
até 1864;
- necessito ainda acessar o processado original, manuscrito, do referido projeto."
"- informações sobre o PLS s/n° de 05/06/1830 de autoria da Comissão de Legislação Civil;
- o referido projeto trata da comunhão e associação de terrenos;
- necessito acessar para consultar:
- códice(encadernado) de projetos, manuscritos, originários do Senado, que contenha obrigatoriamente o
ano de 1830;"
"Sou assessora de Comunicação Social do Conselho da Justiça Federal e preciso de fotos da Assembleia
Nacional Constituinte de 1988. Agradeceria muito se vocês tivessem como me mandar essas fotos por email. Atenciosamente, Roberta Bastos Cunha Nunes"
"Com base na LAI n° 12.527/11 solicito:
- informações sobre à Representação/Petição/Memorial apresentada ao Senado em 1875 pelo Sr. Joaquim
Antonio de Carvalho Agra;
- a mesma trata do “Meio fácil e econômico para regulamento da lei de terras do império do Brasil, garantia
do direito de propriedade, e evitar as fraudes que geralmente se dão”, dentre outros;
- necessito acesso ao inventário/base de dados, assim poderei dirimir as dúvidas existentes."

"Em conformidade com a Lei 12.527/2011 solicito:
- acesso à inventário/base de dados para procurar informações sobre Projeto de lei da Assembléia Geral
Legislativa referente às disposições da Lei das Sesmarias acerca da concessão dos titulo, usufrutos,
impostos, reserva de terrenos ao governo para a construção naval, a venda de terras, importação de
colonos, penas e delitos;"
"Em conformidade com a Lei 12.527/2011 solicito:
- acesso à inventário/base de dados para procurar informações sobre Discurso de deputação do Senado
enviado ao Imperador D. Pedro II, agradescendo-o pelo discurso de abertura da sessão da Assembléia Geral
Legislativa; por sua viagem ao norte da província do Rio de Janeiro; e pedindo que se providencie as
reformas judiciárias e de colonização, de comércio, e de recrutamento para a Guarda Nacional; datado de
17/05/1847;"
"Bom dia! Gostaria de saber em que governo iniciou o voto secreto no congresso?
Obrigado"
"Caros amigos do Senado Federal,
Venho, através desta, solicitar reprodução dos seguintes DCN (para pesquisa histórica):
* 30/11/1950 p. 9245 - 9246
* 16/09/1953 p. 511
* 29/09/1953 p. 785
* 30/09/1953 p. 805
Desde já agradecendo a atenção,
Vagner Eifler."
"Prezados, bom dia. A empresa SERVEGEL APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA
(01.608.603/0001-33) detinha com Senado Federal dois contratos de mão de obra terceirizada. Um deles
encerrou-se no fim de agosto e envolvia 512 pessoas. Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº
12.527/2011), gostaria que me informassem os nomes dos 512 funcionários envolvidos e respectivas
funções que ocupavam junto ao Senado Federal, já que não está mais disponível no site. Desde já agradeço
a atenção."
"Busco o arquivo do Senador Petrônio Portella (década de 70); os discursos do período em que foi
presidente do Senado; Revistas do senado sobre ele e Atas das sessões que participou.
Obrigada."
"Olá, gostaria de saber se existe uma lista de espera dos candidatos aprovados para o concurso público do
Senado realizado em 2012.
Obrigado."
Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), solicito, por gentileza, informação contendo
o local (secretaria, departamento, etc) em que trabalhavam no Senado Federal os Analistas - Administração
aposentados desde 1/8/2012."
"Estamos utilizando o seguinte web service: http://dadosabertos.senado.gov.br/dataset/lista-detalhada-dematerias-por-ano/resource/2d54b1dc-0b74-4b64-acb5-fdfebdfbae83
Desde 29/08/2013 que ele não traz nenhuma nova tramitação de projeto. Há algum problema com o
serviço ou alguma modificação na forma de utilização?"

"Estou fazendo uma monografia cujo tema é a Convenção 189 da OIT.
Gostaria de saber se o Congresso já aprovou a Convenção e em que fase se encontra a tramitação para
aprovação da mesma.
Agradeço desde já a atenção e fico no aguardo."
"Gostaria de saber informações sobre a restrição de acesso a sites na internet por parte de usuários da rede
do Senado?
- O Senado proíbe acesso a páginas eletrônicas por parte de usuários que estão na Casa?
- Quais são os tipos de sites (quais conteúdos oferecem) que têm restrições de acesso? Quais são mais
acessados?
- Sites de pornografia têm restrição de acesso?
- Quantas vezes os sites de pornografia tentaram ser acessados em computadores da rede do Senado este
ano? E em 2012? E em 2011?"
"quero fazer o curso on line sobre Gestão Administrativa no Setor Público ou Organização de Gabinete
Parlamentar quero fazer inscrição qual é o caminho"

"olá gostaria de saber mais sobre sobre um projeto de lei que está em andamento, que é Politica Nacional
de Agroecologia, tenho muito eterece no assunto se poderem me ajudar agradeço.abraços."

"copia da lei 12.587/12 que fala sobre as mudanças para o taxista."
"Prezados Colaboradores da SARQ,
Meu nome é Malê Frazão e gostaria de obter cópia (digitalizada, preferencialmente) dos anexos dos
seguintes decretos (última atualização), em virtude do fato dos mesmos não estarem disponibilizados na
internet:
Decreto nº 73.284, de 10 de Dezembro de 1973 (Aprova o Plano Nacional de Informações);
Decreto nº 82.379, de 04 de outubro de 1978 (Aprova o Regulamento do Serviço Nacional de Informações).
Desde já agradeço.
Respeitosamente,
Malê de A"
"gostaria de encontar documentos como memorandos, oficios e leis sobre a implatação do plano de
integração nacional, o proposito da pesquisa e minha conclusão de curso
"Com base no princípio da publicidade, venho, amparado nos arts. 37 da CF, 2º, V, da Lei nº 9.784/99, 3º da
Lei nº 12.527/11, solicitar cópia dos seguintes documentos: Processos administrativos, ofícios, atos,
estudos, referentes: 1) ao concurso público realizado em 2011/2012; 2) a solicitação de servidores pelos
diversos órgãos da casa com a especificação do número de servidores solicitados e especialidades; 3) a
estudos ou atos que especifiquem a demanda/alocação de servidores para cada órgão."
Solicito, por gentileza, as exposições de motivos dos seguintes atos normativos:
(i) Emenda Constitucional nº 8 de 15 de agosto de 1995;
(ii) Lei 9998 de 17 de agosto de 2000; e
(iii) Lei 9472 de 16 de julho de 1997;

Gostaria de ter acesso às provas aplicadas no último concurso para o Consultoria do Senado para a área de
Meio Ambiente e para a área de Transportes, haja vista o fato de que a organizadora do certame - FGV não as disponibiliza em seu site.
Por favor, solicito orçamento de cópia do artigo:
SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Sistema protetivo dos direitos da personalidade. In: SILVA, Regina Beatriz
Tavares da; et al. Responsabilidade civil na internet e nos demais meios de comunicação. São Paulo:
Saraiva, 2012, p 25-75.
"olá, boa tarde anteriormente já tinha mandado uma mensagem, espero que tenha acertado o local do
pedido, más, então repito o pedido, peço que me mandem os documentos das sessões dos senadores do
RN entre 1950 até períodos mais atuais, para que possa realizar a pesquisa de termino de curso, pois sou
estudante de historia da UERN, faço o 5ª período deste mesmo curso e estes documentos se fazem
necessários."
"Gostaria de solicitar uma cópia do Processo nº 011433/13-2, tendo em vista tratar-se de documentação
ostensiva.
Obrigado,
Bruno A.S.O.Gil"
"Quantos comissionados havia no Senado em 31/12/2011? E quantos efetivos havia na mesma data?"
"Quais projetos de leis existem em tramitando sobre a indústria farmacêutica?"
gostaria que me fosse informado as leis, resoluções e atos normativos em geral que dispõem sobre a
aposentadoria dos senadores, sendo certo que tal tema é de grande relevância para a sociedade.
OBS: Caso este não seja o meio correto para obtenção de tais informações, solicito, desde já, que seja
indicado o meio hábil para tal.
"QUAIS SÃO AS COMISSÕES EXISTENTES HOJE NO SENADO? E QUAIS OS REPRESENTANTES DE CADA UMA
DELAS?"

"Solicito informação referente ao termo final da suspensão das nomeações referentes ao concurso do
Senado Federal de 2012, qual a data do fim da suspensão?Conforme disponibilizado nos canais de
comunicação, tal suspensão se deu em prol de realização de estudo da necessidade de contratação.
Quando será disponibilizado esse estudo para consulta da população? E quando serão retomadas as
nomeações?"

"Gostaria de verificar se há nos registros dados sobre os municípios abaixo localizados no Espírito Santo.
1. AFONSO CLÁUDIO
2. BAIXO GUANDU
3. COLATINA
4. DOMINGOS MARTINS
5. GOVERNADOR LINDENBERG
6. ITAGUAÇU
7. ITARANA
8. LARANJA DA TERRA
9. MARECHAL FLORIANO
10. PANCAS
11. SANTA LEOPOLDINA
12. SANTA MARIA DE JETIBÁ
13. SANTA TERESA
14. SÃO GABRIEL DA PALHA
15. SÃO ROQUE DO CANAÃ
16. VILA PAVÃO
17. VILA VALÉRIO"
"Gostaria de saber quem é considerado dependente para fins de recebimento do ressarcimento do plano
de saúde?
Para os dependentes filhos maiores de 21 anos, como é feita a comprovação da dependência?
Obrigada."
"Olá, Bom dia!
Sou Corretor de Imóveis, e gostaria de saber como está o Projeto de lei que inclui a profissão de corretor
de imóveis como Micro Empreendedor Individual?
Obrigado"
"Olá,
Eu gostaria de saber quais são as atribuições dos seguintes cargos comissionados, que fazem parte do
organograma do senado Federal:
Auxiliar Parlamentar júnior
Auxiliar Parlamentar intermediário
Auxiliar Parlamentar Pleno
Assistente Parlamentar Júnior
Assistente Parlamentar Intermediário
Assistente Parlamentar Pleno
Obrigada,"
"Solicito vista do Processo CAD nº 011433/13-2, número no SIGAD: 00200.012083/2013-56. Protocolado
em 19/4/2013. Assunto: SOLICITA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NOS CONCURSOS
REALIZADOS PELOS EDITAIS NºS 2 E 3, DE 22/12/2011, PARA SEREM LOTADOS NAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS QUE ESPECIFICA. Fundamentação: arts. 37, caput, da Constituição Federal, 2º, V, da Lei
da Federal nº 9.784/99, 3º, I, ao V da Lei nº 12.527/11."
"Gostaria de saber qual o orçamento do snado federal para 2013 e qtos funcionários tem o senado entre
efetivos, comissionados e terceirizados."
"Queria saber quais são as atribuições do cargo de Analista Legislativo -- Especialidade Processo
Legislativo."

"Com base no princípio da publicidade, preceito norteador da atuação da Administração Pública,
especialmente no âmbito dos processos administrativos, venho com fulcro nos arts. 37, caput, da
Constituição Federal, 2º, V, da Lei da Federal nº 9.784/99, 3º, I, ao V da Lei nº 12.527/11 solicitar cópia de
capa a capa do processo administrativo nº 011433/13-2 ou vista do processo.
Destaco que irei efetuar o recolhimento do darf correspondente às cópias.
"Quero saber as atribuições do cargo Analista Legislativo -- Processo Legislativo"
"Aos cuidados do setor responsável:
Solicito informação em que pé se encontra o debate sobre Financiamento eleitoral e partidário público e
privado, e o que significa aguardando designação do relator.
Situação atual:
Local:
10/07/2013 - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação:
09/07/2013 - AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR."
"Preciso do discurso de JK no dia 03/06/1964 sobre sua cassação."
"Boa noite! Gostaria de saber como está o andamento do último concurso do Senado Federal? Para o cargo
de Policial Legislativo, foi homologado, salvo engano, em 31/08/12, portanto, se não foi prorrogado, já
venceu. Gostaria de saber se há previsão de novo concurso. Tal curiosidade visa manter-me num
cronograma de estudos. Desde já agradeço pela atenção."
"Por gentileza, sou estudante de direito e para conclusao do curso necessito de alguns dados para meu
trabalho final, onde posso encontrar o volume de medidas provisórias do periodo de 2002 a 2012, as que
foram aprovadas e as que foram rejeitadas. Agradeço a atençao. Tatiane Thais tathrocha@hotmail.com"
"Desejo as presenças dos senadores do RN no corrente ano."
"Preciso de informações sobre aprovação do PISO SALARIAL DE TÉCNICO AGRICOLA"
"Seu Endereço de IP é: 189.15.174.156 - Solicitação feita em 16/9/13 02;45msn...Seu Endereço de IP é:
189.15.174.156 ----"

Tendo em vista as recém-anunciadas medidas de redução de gastos e racionalização dos processos de
trabalho no âmbito do Senado Federal, com fulcro no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal e nos artigos
10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011, solicito o encaminhamento das seguintes informações:
1-A composição do quadro de pessoal apurada na corrente data (16/09/2013), com a indicação do
quantitativo de servidores deste total ocupam cargo de provimento efetivo, quantos tem vínculo
precário(comissionados)e se há, eventualmente, algum funcionário com vínculo de função temporária
atualmente no Senado Federal (admitido sob o regime da Lei nº 8.745/93);
2- A indicação de quantos colaboradores terceirizados prestam seus serviços na casa com base na mesma
data de referência do item anterior (16/09/2013), por quaisquer contratos que vigorem atualmente na
Casa. Quanto a este item, destaque-se que requeiro tão somente a indicação numérica do total de
terceirizados, nãos e fazendo necessária a indicação nominal ou por termo/contrato;
3- A indicação do volume de prestadores de serviços terceirizados que foram dispensados do Senado
Federal nos últimos três meses, em razão do anúncio de cortes nas contratações vigentes.
4- A indicação nominal de colaboradores terceirizados que, após dispensados, foram readmitidos na
condição de servidores comissionados nos últimos três meses, tendo por base a data do presente
peticionamento;
5-A indicação das medidas que estão sendo adotadas para o cumprimento da meta nº 10, relativa a gestão
corporativa, do Plano de Metas da Administração do Senado Federal, relativamente às metas de curto
prazo(com termo final a se exaurir em 31/12/2013), disponível em
http://intranetsenado.senado.gov.br/arquivos/PLANODEMETASMetasdecurtoprazo.pdf;
6-O quantitativo de servidores comissionados que trabalham junto às áreas-meio, tipicamente de suporte
administrativo, tais como os setores de contratações, recursos humanos, gestão da informação, assistência
médica, treinamento e desenvolvimento e demais áreas conexas que não se ligam diretamente às
atividades políticas da casa.
Em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o acesso às informações
requisitadas deve ser imediato. Não sendo possível o acesso imediato, a resposta, em conformidade com o
referido artigo, deve ser expedida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do protocolo deste
Requerimento junto a este Senado Federal. Para o recebimento da resposta, comunico o seguinte endereço
danmorais007@gmail.com ou SQSW 304, Bloco K, Apto nº 103, Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70.673-411.
"boa tarde, sou estudante de historia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e estou
pesquisando os senadores do Rio Grande do Norte, faço um pedido que me mande todos os discursos do
Senador Dix- Huit Rosado no senado. peço que se puderem espero uma resposta logo pois estou prestes a
fazer minha monografia é preciso disto logo. desde já agradecida."
"Caros, Nós do NUPPs-USP estamos envolvidos na pesquisa Brasil, 25 anos de democracia - 1988/2013,
coordenado pelo Prof. Dr. José Álvaro Moisés. Para bem cumprir nossa missão, as informações biográficas
de nossos parlamentares são de profunda importância. No caso dos Deputados, já nos foi concedidos um
banco de dados em formato .xls (Excel) pelo Centro de Documentação e Informação. Para avançar em
nossas pesquisas, as informações dos Senadores contidas no site são vitais."
"Acesso às atas das audiências públicas envolvendo a aprovação do Novo Código florestal 2012

"Solicito, por gentileza, documentos que comprove as datas em que estive trabalhando no Senado Federal,
como terceirizada, nas datas de 08/2002 a 09/2009. Por meio das Empresas: Ipanema, G&P e Projel
(repassada pela Fiança). Esta solicitação é para concurso onde fui aprovada. Lembrando que infelizmente,
este tipo de documentação foi feita nesta semana. Obrigada ."

"Com base no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011,
solicito o encaminhamento das seguintes informações:
A composição do quadro de pessoal apurada na corrente data (17/09/2013), com a indicação do
quantitativo de servidores deste total que ocupam cargo de provimento efetivo, quantos têm vínculo
precário (comissionados) e se há, eventualmente, algum funcionário com vínculo de função temporária
atualmente no Senado Federal (Lei nº 8.745/93)."
"Com base no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011,
solicito o encaminhamento da seguinte informação:
A indicação do volume de prestadores de serviços terceirizados que foram dispensados do Senado Federal
nos últimos três meses, em razão do anúncio de cortes nas contratações vigentes
"Com base no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011,
solicito o encaminhamento da seguinte informação:
A indicação nominal de colaboradores terceirizados que, após dispensados, foram readmitidos na condição
de servidores comissionados nos últimos três meses, tendo por base a data do presente peticionamento;"
"Com base no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011,
solicito o encaminhamento da seguinte informação:
A indicação das medidas que estão sendo adotadas para o cumprimento da meta nº 10, relativa à gestão
corporativa, do Plano de Metas da Administração do Senado Federal, relativamente às metas de curto
prazo, disponível em
http://intranetsenado.senado.gov.br/arquivos/PLANODEMETASMetasdecurtoprazo.pdf;"
"Com base no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011,
solicito o encaminhamento da seguinte informação:
O quantitativo de servidores comissionados que trabalham junto às áreas-meio, tipicamente de suporte
administrativo, tais como os setores de contratações, recursos humanos, gestão da informação, assistência
médica, treinamento e desenvolvimento e demais áreas conexas que não se ligam diretamente às
atividades políticas da casa
Tendo em vista as recém-anunciadas medidas de redução de gastos e racionalização dos processos de
trabalho no âmbito do Senado Federal, com base no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal e nos artigos
10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011, solicito o encaminhamento das seguintes informações:
1. A composição do quadro de pessoal apurada na corrente data (17/09/2013), com a indicação do
quantitativo de servidores deste total ocupam cargo de provimento efetivo, quantos têm vínculo precário
(comissionados) e se há, eventualmente, algum funcionário com vínculo de função temporária atualmente
no Senado Federal (admitido sob o regime da Lei nº 8.745/93);
2. A indicação do volume de prestadores de serviços terceirizados que foram dispensados do Senado
Federal nos últimos três meses, em razão do anúncio de cortes nas contratações vigentes.
3. A indicação nominal de colaboradores terceirizados que, após dispensados, foram readmitidos na
condição de servidores comissionados nos últimos três meses, tendo por base a data do presente
peticionamento;
4. A indicação das medidas que estão sendo adotadas para o cumprimento da meta nº 10, relativa à gestão
corporativa, do Plano de Metas da Administração do Senado Federal, relativamente às metas de curto
prazo (com termo final a se exaurir em 31/12/2013), disponível em
http://intranetsenado.senado.gov.br/arquivos/PLANODEMETASMetasdecurtoprazo.pdf;
5. O quantitativo de servidores comissionados que trabalham junto às áreas-meio, tipicamente de suporte
administrativo, tais como os setores de contratações, recursos humanos, gestão da informação, assistência
médica, treinamento e desenvolvimento e demais áreas conexas que não se ligam diretamente às
atividades políticas da casa.
Em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o acesso às informações
requisitadas deve ser imediato. Não sendo possível o acesso imediato, a resposta, em conformidade com o
referido artigo, deve ser expedida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do protocolo deste
Requerimento junto a este Senado Federal. Para o recebimento da resposta, comunico os seguintes
endereços de e-mail e domiciliar, respectivamente: rafaelrgg@gmail.com e QN 14 D conjunto 07 casa 02;
CEP: 71881-147 (Riacho Fundo, Brasília)

"1-A composição do quadro de pessoal apurada na corrente data (17/09/2013), com a indicação do
quantitativo de servidores deste total ocupam cargo de provimento efetivo, quantos tem vínculo
precário(comissionados)e se há, eventualmente, algum funcionário com vínculo de função temporária
atualmente no Senado Federal (admitido sob o regime da Lei nº 8.745/93)"
"AS PECS ABAIXO TEM O MESMO NUMERO E FALAM DE ASSUNTOS DIFERENTES COMO SERI ISTO PODEM
ME AJUDAR ?
PEC 74/2011
Acrescenta parágrafo único ao art. 228 da Constituição Federal para estabelecer que nos casos de crime de
homicídio doloso e roubo seguido de morte, tentados ou consumados, são penalmente inimputáveis os
menores de quinze anos.
PEC n.º 74/2011, que cria a carreira de cirurgião-dentista de estado, um dos autores, o deputado federal
Mendonça Prado (SE)"
"queria saber como posso ter acesso aos documentos dos pronunciamentos na integra dos senadores, pois
no site do senado só tem um resumo."
"Solicito informar quantos Analistas de Processo Legislativo havia em 31/12/2011."
"Gostaria de cópia da ATA DA 14a REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO DA CONSULTORIA LEGISLATIVA DO
SENADO FEDERAL de 2012.
Gostaria de solicitar a exposição de motivos da Lei n° 12.683/12.
"gostaria de obter informações sobre o Senador por Goiás Hermenegildo Lopes de Moraes Filho. seus
discursos, cargos que ocupou no Senado da República e na Câmara dos Deputados. sou historiador e
trabalho com a historia de morrinhos e região, principalmente com a família Lopes de Moraes. tenho
inclusive um livro que traça um perfil do senador Hermenegildo de Moraes, reclamo que ele seja
homenageado pelo congresso Nacional e a Câmara dos Deputados, pelos grandes serviços que ele prestou
ao país."
"Senhores,
Sou esposa do servidor aposentado Elias de Oliveira Mat. 13313 e gostaria de solicitar o meu prontuário
Médico do extinto Serviço Médico do Senado, para que meus atuais médicos possam acompanhar a
evolução dos meus diagnósticos. Há algum tempo venho me tratando de tumores no útero, peço devida
urgência."
"Solicito os nomes de todos os funcionários lotados nos gabinetes dos três senadores do estado do Rio de
Janeiro (Francisco Dornelles, Eduardo Lopes e Lindbergh Farias)."
"Solicito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação,
os seguintes dados:
- número total de cargos comissionados ocupados por servidordores não ocupantes de cargo efetivo, do
quadro de cargos comissionados do Senado Federal, individualizado por cargo, na situação em que se
encontravam:
1) em 22 de dezembro de 2011;
2) em 1º de janeiro de 2013; e
3) em 25 de setembro de 2013."
"Boa tarde, gostaria de saber qual a quantidade de peças gráficas que cada um dos atuais senadores
solicitou que fosse impressa pela gráfica do Senado em 2013. Gostaria de saber a quantidade de unidades e
páginas, detalhando senador por senador. Muito obrigada."
"Solicito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação,
os seguintes dados:
1) número total de cargos ocupados do quadro de servidores efetivos do Senado Federal, para todos os
cargos, relativo à data de 25 de setembro de 2013, individualizado por cargo.
2) número total de cargos vagos do quadro de servidores efetivos do Senado Federal, para todos os cargos,
relativo à data de 25 de setembro de 2013, individualizado por cargo."

"Gostaria de obter as notas das audiências públicas realizadas no Senado sobre o Código Florestal para fins
acadêmicos. Se possível, gostaria do(s) arquivo(s) em formato Word ou PDF.
grata!"
"Com fulcro no Art. 10 da Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, solicito informações sobre a
existência de processos de aposentadoria em andamento, relativos ao cargo Analista Legislativo - Apoio
Técnico-Administrativo - Administração."
"Solicito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação,
os seguintes dados:
- número total de cargos comissionados ocupados por servidores não ocupantes de cargo efetivo lotados
na Secretaria Geral da Mesa e na Consultoria Legislativa, na presente data, com indicação do nome dos
respectivos cargos e a unidade específica de lotação."
"Conforme veiculado na imprensa essa semana, o Senado possui mais de 50% de comissionados em relação
ao número de servidores efetivos, sendo que existe concurso público com prazo de validade em aberto. Há
expectativa de nomeação de novos concursados para fins de moralização desta Casa Legislativa, em
consonância com as políticas que o atual presidente Renan Calheiros vem tomando?Haverá resposta
efetiva a mais uma queixa da população, como tem havido a todos as outras feitas pela população contra"
"Solicito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação,
os seguintes dados:
- lista completa de atribuições dos cargos comissionados de assessor legislativo, assistente, auxiliar e
secretário parlamentar, e as respectivas normas legais em vigor que definem as atribuições dos cargos
citados."
"Solicito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.527/2011, a lista completa de atribuições dos cargos
comissionados de Assessor Legislativo, Assessor Parlamentar, Secretário Parlamentar, Auxiliar Parlamentar
Júnior, Auxiliar Parlamentar Intermediário, Auxiliar Parlamentar Pleno, Auxiliar Parlamentar Sênior,
Assistente Parlamentar Júnior, Assistente Parlamentar Intermediário, Assistente Parlamentar Pleno, e
Assistente Parlamentar Sênior e as respectivas normas em vigor que definem tais atribuições
"Gostaria de saber em quais áreas do Senado Federal podem ser lotados os servidores efetivos ocupantes
do cargo de Técnico Legislativo - Apoio Técnico ao Processo Legislativo - Processo Legislativo."
"Solicito informar quantos Analistas de Processo Legislativo ativos havia em 22/12/2011."
"Solicito dados, artigos e projetos de lei que tratem do cárcere e da ressocializacao feminina."
"Quantos servidores efetivos (concursados) há hoje no Senado? Quantos servidores comissionados (não
concursados) há hoje no senado?"
"Senhores, estou desenvolvendo um projeto de iniciação científica para a FMU-SP e gostaria de saber se há
alguma legislação (aprovada ou em discussão) sobre captura e armazenamento de CO2 (gás carbônico) para
que eu possa mencionar no meu trabalho qual a legislação brasileira sobre o assunto. Agradeço!!"
"Em 19/05/2013, em reportagem do Fantástico foi mostrado que servidor do Senado aposentado por
invalidez trabalha normalmente, inclusive recebendo salário de 20.000,00 em outra UF. Enquanto isso, as
pessoas realmente necessitadas não conseguem uma aposentadoria no INSS. Com base na Lei de Acesso à
Informação, solicito informações quanto às medidas tomadas para corrigir medidas tão graves como
aquelas mostradas pelo programa da Globo."

"De acordo com a Lei de Acesso à Informação, solicito as listagens nominais dos serviços gráficos
requeridos pelos senadores atualmente em exercício, em 2012 e 2013, constantes de número da Ordem de
Serviço, data de entrada, título da publicação e tiragem executada."
"De acordo com a Lei de Acesso à Informação, solicito acesso às despesas médico-hospitalares e
odontológicas de parlamentares pagas pelo Senado a ex-senadores em 2012 e 2013."
"Gostaria do valor gasto por mês pelo Senado nos anos de 2013, 2012 e 2011 com o pagamento de horas
extras para servidores."
"Conforme documento protocolado no dia 25/9/2013, (nº 00100.010686/2013-41), solicito a seguinte
informação:
- Quais são as medidas que estão sendo providenciadas por esta Casa Legislativa para cumprimento da
meta nº 10 – Recompor o quadro de servidores efetivos em função de aposentadorias – constante no Plano
de Metas da Administração do Senador no tópico Gestão Corporativa, presente à página 19 desse
documento, com prazo para realização até o dia 31/12/2013 fixado pelo Senado Federal."
"Conforme documento protocolado no dia 25/9/2013, (nº 00100.010686/2013-41), solicito a seguinte
informação:
- Informar se há algum relatório de necessidade de pessoal, para fins de nomeação de servidores efetivos
aprovados no concurso realizado nos anos de 2011 e 2012. Se houver, solicito que informe qual foi a
quantidade de nomeações apontada como necessárias, discriminando-as pelos cargos efetivos objetos do
concurso."
"Conforme documento protocolado no dia 25/9/2013, (nº 00100.010686/2013-41), solicito as seguintes
informações:
-Quantidade de servidores comissionados que foram nomeados no Senado Federal nos anos de 2012 e
2013, discriminando-os entre os que foram nomeados para Gabinetes Parlamentares e para os demais
setores desta Casa."
"Conforme documento protocolado no dia 25/9/2013, (nº 00100.010686/2013-41), solicito a seguinte
informação:
- Informar se há algum relatório de necessidade de pessoal, para fins de nomeação de servidores efetivos
aprovados no concurso realizado nos anos de 2011 e 2012. Se houver, solicito que informe qual foi a
quantidade de nomeações apontada como necessárias, discriminando-as pelos cargos efetivos objetos do
concurso
"Conforme documento protocolado no dia 25/9/2013, (nº 00100.010686/2013-41), solicito as seguintes
informações:
- A descrição das funções desempenhadas pelos comissionados QUE NÃO ESTÃO lotados nos Gabinetes
Parlamentares;"
"Conforme documento protocolado no dia 25/9/2013, (nº 00100.010686/2013-41), solicito a seguinte
informação:
- Todos os nomes dos terceirizados que, durante toda a vigência do contrato da empresa SERVGEL,
prestaram serviços ao Senado Federal, ainda que somente durante um dia."

