SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Serviço de Atendimento ao Cidadão
Relatório Mensal
Outubro de 2013

1 NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de outubro foram recebidas 114 solicitações de
informações, das quais 6 ainda estavam pendentes de resposta em
06/11/2013, data de emissão deste relatório. No Anexo I encontram-se a
lista de todos os pedidos de informação.
2 PRAZO DE RESPOSTA
Dos 114 pedidos de informações, 6 (5,3%) aguardam resposta, 39
(34,2%) foram atendidos até um dia, 37 (32,5%) foram atendidos entre
dois e cinco dias, por fim, 32 (28,1%) pedidos foram atendidos entre seis e
trinta dias.
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4 NEGATIVAS DE ACESSO
Houve 15 negativas de acesso em outubro. Esse número representa
13,1% do total de pedidos de informação. Nenhum apresentou recurso.
Abaixo, estão listados os pedidos e as razões para a negativa de
acesso:
DESCRIÇÃO DO PEDIDO

RESPOSTA ENVIADA
Em atenção ao pedido de informação nº 0069010/13/WW,
em que V.S.ª pede informações sobre o uso do telefone
(61)8594-2020, com lista de ligações realizadas e recebidas,
serviço de roamming, localização e custos, esclarecemos que
tais informações estão protegidas por sigilo legal, nos termos
do art. 22 da Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527, de
2011:

"Solicito informações sobre o uso do
telefone do Senado de número (61)
85942020 nos meses de julho e agosto
de 2013. Gostaria de uma cópia da lista
de ligações realizadas e recebidas, do
serviço de roamming realizados,
localização e custos."

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses
legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de
segredo industrial decorrentes da exploração direta de
atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou
entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder
público.(grifo nosso)
Nesse sentido, a própria Constituição Federal dispõe em seu
artigo 5º, inciso XII, da Carta de 1988, ser inviolável o sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e
das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal.

"Solicito acesso à consulta e cópia da
nota fiscal detalhada emitida no dia 18
de março de 2013 pelo senador Cássio
Cunha Lima, no estabelecimento RPS
BAR E RESTAURANTE LTDA, no valor de
R$ 7567,60. Para o recebimento da
resposta, comunico o seguinte
endereço:
bernardocaram@gmail.com."

Observação: A resposta abaixo foi dada aos dois pedidos de
informação de autoria do mesmo requerente:
O acesso aos documentos fiscais da CEAPS deverá ser feito
por meio dos demonstrativos publicados no Portal da
Transparência,
por
meio
do
link:
http://www.senado.gov.br/transparencia/sen/senadores.asp ,
uma vez que o Senado Federal ainda não classificou os
referidos documentos fiscais, os quais, por sua própria

natureza, podem estar protegidos por cláusula legal de sigilo,
nos termos do art. 22 da Lei 12.527, de 2011, a saber:
Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses
legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de
segredo industrial decorrentes da exploração direta de
atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou
entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder
público.
No mesmo sentido dispõe o Decreto nº 7.724/11, que
regulamentou a LAI:

"Solicito acesso e cópia das seguintes
notas reembolsadas pela CEAPS aos
senadores:
CIRO NOGUEIRA - Dom Francisco
Restaurate Ltda, 9/4/2013, R$2210,84
CIRO NOGUEIRA - Almada Restaurante
Ltda, 20/4/2013, R$1911,25
FERNANDO COLLOR - Restaurante
Kishimoto Ltda, 7/1/2013, R$1020,00
JOÃO VICENTE CLAUDINO Churrascaria Potência Grill Ltda,
27/3/2013, R$1898,16 CÁSSIO CUNHA
LIMA - RPS BAR E RESTAURANTE LTDA,
18/3/2013, R$7567,60

Art. 6º O acesso à informação disciplinado neste Decreto não
se aplica:
I - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal,
bancário, de operações e serviços no mercado de capitais,
comercial, profissional, industrial e segredo de justiça;
Dessa forma, o acesso aos documentos fiscais não pode ser
concedido, uma vez que, de acordo com o entendimento do
Tribunal de Constas da União, a seguir transcrito, os pedidos
relacionados a informações que possam se revestir de caráter
sigiloso e que ainda não tenham sido objeto de classificação
são insuscetíveis de atendimento (Acórdão nº 317/2013 – TCU
– Plenário).
“10. Ademais, lembro que as informações solicitadas ainda
não foram objeto de classificação, conforme previsto no
capítulo da lei que trata das restrições de acesso à
informação, razão pela qual encontra-se em tramitação nesta
Corte o Processo TC 045.809/2012-7, que trata de proposta de
criação de resolução para dispor sobre a classificação da
informação quanto à confidencialidade, o qual encontra
similaridade propositiva de regulamentação no âmbito do
Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de sua Comissão de
Regimento.
11. Isto posto, registro que no âmbito do egrégio STF, em
relação aos pedidos que se refiram a informações que possam
se revestir de caráter sigiloso e que ainda não tenham sido
objeto de classificação, subsiste a Portaria-STF nº 210/2012,
que prevê a insuscetibilidade de atendimento aos que
aguardem tal definição (art. 8º.V).” (Acórdão nº 317/2013 –
TCU – Plenário)

Agradeço a pronta resposta aos
pedidos de informação
0069981/13/PA e 0071387/PA.
Como complemento, gostaria de saber
em qual cartório a Diretora da
Secretaria de Informação e
Documentação, Sra. Edilenice Passos,
mantém firma (registro de assinatura)
para que eu possa fazer o
reconhecimento de firma na carta
recebida.
Caso essa informação não esteja
disponível, peço que seja fornecido o
CPF da Sra. Edilenice Passos para a
localização do cartório por outros
meios."

"Solicito as notas fiscais eletrônicas de
compra de autopeças realizadas no
ano de 2011 pelo Senado Federal. Se
não for possível o envio da DANFE,
pedimos apenas a chave de acesso
com 44 dígitos disponível na DANFE."
"Tendo em vista a Lei de Acesso a
Informação, solicito as notas fiscais
eletrônicas de compra de veículos
realizadas no ano de 2011 pelo Senado
Federal. Se não for possível o envio da
DANFE, pedimos apenas a chave de
acesso com 44 dígitos disponível na
DANFE."

Em atenção ao pedido de informação nº 0072258/13/PA,
esclarecemos que o objeto requerido enquadra-se nas
chamadas “informações pessoais”, no que tange à proteção
da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas,
conforme disposto no art. 31 da Lei nº 12.527, de 2011, in
verbis:
“Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser
feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida
privada, honra e imagem das pessoas, bem como às
liberdades e garantias individuais.
§ 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo,
relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:
I - terão seu acesso restrito, independentemente de
classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos
a contar da sua data de produção, a agentes públicos
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e
II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por
terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso
da pessoa a que elas se referirem.
§ 2o Aquele que obtiver acesso às informações de que trata
este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.
§ 3o O consentimento referido no inciso II do § 1o não será
exigido quando as informações forem necessárias:
I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver
física ou legalmente incapaz, e para utilização única e
exclusivamente para o tratamento médico;
II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de
evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo
vedada a identificação da pessoa a que as informações se
referirem;
III - ao cumprimento de ordem judicial;
IV - à defesa de direitos humanos; ou
V - à proteção do interesse público e geral preponderante.”
Diante disso, lamentamos informar que o pedido de V.S.ª não
poderá ser atendido.

Observação: A resposta abaixo foi dada aos nove pedidos de
informação de autoria do mesmo requerente:
Reportamo-nos aos pedidos de informação nº
0072571/13/PA, 0072541/13/WW, 0072574/13/PA,
0072578/13/PA, 0072582/13/PA, 0072580/13/PA,
0072585/13/PA, 0072587/13/PA, 0072588/13/PA, que pedem
acesso e cópia de notas fiscais eletrônicas relativas a aquisição
de veículos, autopeças e serviços automotivos nos anos de
2012 e 2013.
Sobre o assunto, esclarecemos que desde o ano de 2011, o
Senado Federal iniciou o processo de mudança no modelo de

"Solicito as notas fiscais eletrônicas de
prestação de serviços automotivos
realizadas no ano de 2011 pelo Senado
Federal. Se não for possível o envio da
DANFE, pedimos apenas a chave de
acesso com 44 dígitos disponível na
DANFE."
"Solicito as notas fiscais eletrônicas de
compra de veículos realizadas no ano
de 2012 pelo Senado Federal. Se não
for possível o envio da DANFE,
pedimos apenas a chave de acesso
com 44 dígitos disponível na DANFE."
"Solicito as notas fiscais eletrônicas de
prestação de serviços automotivos
realizadas no ano de 2012 pelo Senado
Federal. Se não for possível o envio da
DANFE, pedimos apenas a chave de
acesso com 44 dígitos disponível na
DANFE."
"Solicito as notas fiscais eletrônicas de
compra de autopeças realizadas no
ano de 2012 pelo Senado Federal. Se
não for possível o envio da DANFE,
pedimos apenas a chave de acesso
com 44 dígitos disponível na DANFE."
"Solicito as notas fiscais eletrônicas de
compra de veículos realizadas no ano
de 2013 pelo Senado Federal. Se não
for possível o envio da DANFE,
pedimos apenas a chave de acesso
com 44 dígitos disponível na DANFE."
"Solicito as notas fiscais eletrônicas de
compra de autopeças realizadas no
ano de 2013 pelo Senado Federal. Se
não for possível o envio da DANFE,
pedimos apenas a chave de acesso
com 44 dígitos disponível na DANFE."
"Solicito as notas fiscais eletrônicas de
prestação de serviços automotivos
realizadas no ano de 2013 pelo Senado
Federal. Se não for possível o envio da
DANFE, pedimos apenas a chave de
acesso com 44 dígitos disponível na
DANFE."

"Solicito informações sobre a denúncia
envolvendo desvios em selos e que foi
divulgado na imprensa nacional."

gestão de frota, com a substituição de veículos próprios por
veículos locados. No atual modelo de locação, toda a
manutenção da frota é efetuada pela locadora contratada,
sem ônus adicional para o Senado. Os contratos de locação de
veículos estão disponíveis no Portal da Transparência ->
Contratos e Licitações, pelo link:
http://www.senado.gov.br/transparencia/liccontr/liccontr.asp
Assim, todos os contratos de manutenção foram encerrados e
arquivados. Diante disso, seria necessária a alocação de
recursos específicos para a realização da pesquisa e dos
levantamentos necessários à elaboração de resposta aos
pleitos de V.S.ª. Tais recursos não estão disponíveis nas
unidades técnicas responsáveis pela guarda dos dados
solicitados.
Nesse sentido, existe um limite legal ao direito de acesso à
informação fixado pela legislação vigente, mais
especificamente no art. 13 do Decreto nº 7.724/2012, que
assim estatui:
“Art.13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:
I – genéricos;
II – desproporcionais ou desarrazoados;
III – que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação
ou consolidação de dados ou informações,(grifo nosso)
(…).”
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Em atenção ao pedido de informação nº 0047201/13/PA, em
que V.S.ª indagou sobre denúncias envolvendo desvio de
selos postais, esclarecemos que foi instaurado procedimento
de auditoria no âmbito da Secretaria de Controle Interno do
Senado Federal, que ainda se encontra em curso, conforme
regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União.

Lembramos que, de acordo com a Lei de Acesso à Informação,
Lei nº 12.527, de 2011, o processo em tramitação e pendente
de decisão não está disponível à consulta pública até a
emissão do ato decisório, nos seguintes termos:
Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei
compreende, entre outros, os direitos de obter:
(...)
§ 3o O direito de acesso aos documentos ou às informações
neles contidas utilizados como fundamento da tomada de
decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição
do ato decisório respectivo. (grifo nosso)

"Requeiro, com base na Constituição e
na Lei de Acesso à Informação, acesso
aos atos de admissão, aposentadoria e
pensão do Senado nos anos de 2010,
2011, 2012 e 2013. Requeiro consulta
e cópia dos documentos."

Em atenção ao pedido de informação nº 0073127/13/PA, por
meio do qual V.S.ª solicita acesso e cópia dos atos de
admissão, aposentadoria e pensão do Senado Federal nos
anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, informamos que todos os
dados requeridos foram publicados no Diário Oficial da União,
que pode ser acessado por meio do link: www.in.gov.br.
O trabalho de compilação não faz parte das atribuições de
nenhuma unidade técnica da instituição e a sua realização
exigiria mobilização excepcional de recursos e servidores. De
acordo com o art. 13, inciso III, do Decreto nº 7724, de 2012, a
Administração Pública não tem obrigação de responder
pedidos de informação que “... exijam trabalhos adicionais de
análise, interpretação ou consolidação de dados e
informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados
que não seja de competência do órgão ou entidade.”

4 TEMAS DOS PEDIDOS
QTDE.

DESCRIÇÃO

CONTEÚDO

6

ARQUIVO

Pesquisas no acervo, cópias de audiovisual

3

ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA

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

17

ATIVIDADE LEGISLATIVA

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

2

BIBLIOTECA E
PUBLICAÇÕES

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

0

CEAPS E NOTA FISCAL

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

32

CONCURSO PÚBLICO

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

11

CONTRATOS E LICITAÇÕES

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

1

GASTOS COM SAÚDE E
TELEFONIA

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

4

LEGISLAÇÃO

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

9

OUTROS

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

9

PORTAL DO SENADO E LAI

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

5

REMUNERAÇÃO

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

8

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

VOTO E PRESENÇA

Como votou o senador; presença; ausência justificada.

114

TOTAL GERAL

Anexo I – Lista dos pedidos de informação recebidos em outubro

"Olá, gostaria de receber a listagem de senadores, no formato excel ou .csv, contendo o partido e o
Estado a que pertencem.
Obrigado"
"Gostaria da lista de remunerações de todos os funcionários comissionados dos gabinetes dos
senadores Fernando Collor, João Alberto Souza, João Capiberibe, Benedito de Lira, Vanessa Grazziotin e
Ataídes Oliveira."
"Gostaria de saber qual é a área, em m², dos gabinetes dos senadores Fernando Collor, João Alberto
Souza, João Capiberibe, Benedito de Lira, Vanessa Grazziotin e Ataídes Oliveira."
"Caros. Meu nome é Alessandra e trabalho num levantamento de informações sobre meios de
transportes coletivos usados no DF. A finalidade é estimular o uso do transporte coletivo, bicicletas,
carona solidária, em detrimento do uso individualizado de automotores.
Soube que os servidores contam com transporte coletivo oferecido pela Instituição até a rodoviária. É
possível me informar quais dispositivos legais permitem o Senado disponibilize transporte institucional
para seus servidores?"
"Prezados, em 8/8/2013 foi assinado o 1º termo aditivo ao contrato nº 2012/0143, celebrado com a
Planalto Service LTDA, Processo 007.137/13-3. O valor do contrato foi repactuado/majorado em
9,72925%. Sabe-se que a repactuação deu-se para fins de locação de mão de obra e despesa com
terceirizados. Gostaria que informassem os nomes dos novos contratados, funções desempenhas e a
lotação dos mesmos."
"SOLICITO DOS EMINENTES COMPANHEIROS, ENVIAR-ME VIA EMAIL, MODELOS DE RELATÓRIOS DE
REDAÇÃO FINAL DE ORÇAMENTOS, TANTO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, QUANTO DA DAS LDOs;
BEM COMO, DAS LOAs. EM FIM, ALGO QUE ME SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DESTES RELATÓRIOS.
SOU SERVIDOR PÚBLICO, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA. E GOSTARIA MUITO DE PODER CONTAR COM
O APOIO DOS SENHORES, POR ESTAREM EM UM CENTRO MAIS AVANÇADO NAS QUESTÕES QUE
COMPETE O TRÂMITE DESTES ATOS NORMATIVOS.
Gostaria de saber o andamento da votação do PSL250 de 2005, de autoria do Sem Paulo Paim, que
regulamenta a aposentadoria para deficiente físico, funcionário público.Existe previsão de votação
desse projeto?"
"Solicito informações sobre o uso do telefone do Senado de número (61) 85942020 nos meses de julho
e agosto de 2013. Gostaria de uma cópia da lista de ligações realizadas e recebidas, do serviço de
roamming realizados, localização e custos."
"Olá preciso fazer um trabalho escolar, e precisava saber, qual é o tamanho da área construída do
senado, incluindo estacionamento e etc, será que eu conseguiria essa informação de alguma forma?"
"Srs., gostaria de entender como a Sra Simone Patrícia Tristão Pereira, conseguiu ingressar no ilb, foi
por concurso? Acompanho as publicações de concursos e não vi nenhum do ilb..."
"Gostaria de saber se há previsão de realização de concurso público para o Senado Federal, no ano de
2014, destinado a profissionais com nível superior, em qualquer área de formação. Grato."
"gostaria de solicitar material sobre os royalties do petróleo, como era antigamente, como esta
atualmente e qual a possivel mudança, não achei no site e estou fazendo meu tcc sobre o assunto."
"Gostaria de saber se existe alguma lei que obriga as prefeituras a criarem secretarias para apoiarem as
micro e pequenas empresas

"Por gentileza, preciso ter acesso, para fins acadêmicos, à publicação no DSF referente ao Parecer 215,
de 1996 - CCJ.
OFS 2 de 1991
OF. 159 de 1990 (origem: STF)
PRS 39 de 1996
Parecer 215 - CCJ, 25/04/1996, DSF 26.04 PAG 7128 e 7129
Obrigada!"
"Com base na Lei de Acesso à Informação (12.527/11), solicito saber qual foi o orçamento previsto e o
orçamento aplicado para implementar a Lei de Acesso à Informação de janeiro de 2013 até setembro de
2013, no âmbito do Senado Federal."
"Solicito informação sobre quais as medidas de promoção da Lei de Acesso à Informação (12.527/11) o
Senado Federal realizou de janeiro de 2013 a setembro de 2013 e quais atividades estão previstas para
promover o uso da Lei de Acesso à Informação no próximo ano."
"Com base no artigo 30, incisos I e II, da Lei de Acesso à Informação (12.527/ 11), solicito a lista das
informações desclassificadas no âmbito do Senado Federal, de janeiro de 2013 a setembro de 2013.
Solicito também a lista de “documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para
referência futura”, conforme previsto na lei."
"Com base na Lei de Acesso à Informação (12.527/11), levando em conta seu artigo 23, que trata das
informações passíveis de classificação como sigilosas, solicito saber quantos pedidos foram negados de
acordo com cada inciso do artigo pelo Senado Federal. Por fim, solicito saber as justificativas para negar
acesso à informação que não estão contempladas no artigo 23 da Lei de Acesso à Informação." Art. 23.
São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de
classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as
que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim
como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus
familiares; ou
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento,
relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.
"Com base na Lei de Acesso à Informação (12.527/11), solicito saber qual o número total de pedidos de
informação feitos ao Senado Federal no período de janeiro de 2013 a setembro de 2013. Solicito ainda o
número de pedidos deferidos e indeferidos pelo Senado Federal no mesmo período e quais as
justificativas para cada indeferimento. Caso haja pedidos que não estão contemplados entre “deferidos”
e “indeferidos”, solicito saber quais são e a justificativa para cada um."
"Com base na Lei de Acesso à Informação (12.527/11), solicito saber de que maneira o órgão incentivou
a participação popular em 2012? Quais os mecanismos de participação popular (audiências públicas,
consultas, etc.) foram utilizados pelo órgão e quantos foram realizados no mesmo período (incluindo
detalhamento de cada tipo de mecanismo de participação realizado)? Como foram divulgados e com
qual antecedência?"
"Com base na Lei de Acesso à Informação (12.527/11), solicito saber qual o valor total gasto com
viagens oficiais pelo ex Presidente José Sarney em 2012?"
"Com base na Lei de Acesso à Informação (12.527/11), solicito saber qual o valor total gasto com
publicidade oficial pelo Senado Federal em 2012?"
"Gostaria de conhecer os autos da CPI da Petrobras, incluíndo as manifestações do TCU e da CGU."

"Solicito respostas para as seguintes questões relativas à aplicação de sanções aos servidores desta Casa
a partir da vigência da Lei 8.112/90 até a presente data:
- Quantos sofreram penalidade de suspensão de 1 a 10 dias (art. 127, II)?
- Quantos sofreram penalidade de suspensão de 11 a 20 dias (art. 127, II)?
- Quantos sofreram suspensão de 21 a 30 dias (art. 127, II)?
- Quantos sofreram suspensão de 31 a 60 dias (art. 127, II)?
- Quantos sofreram suspensão de 61 a 90 dias (art. 127, II)?"
"Solicito respostas para as seguintes questões relativas à aplicação de sanções aos servidores desta Casa
a partir da vigência da Lei 8.112/90 até a presente data:
- Quantos sofreram penalidade de demissão (art. 127, III, Lei 8.112/90)?
- Quantos sofreram advertência (art. 127, I)?
- Quantos sofreram cassação de aposentadoria ou disponibilidade (art. 127, IV)?
- Quantos foram destituídos de cargo em comissão (art. 127, V)?
- Quantos foram destituidos de função comissionada (art. 127,VI)?"
"Sou mãe de uma pessoa que foi aprovada no último concurso do Senado para o cargo de Contador controle interno. Gostaria de saber quando serão reiniciadas as nomeações?"
"Bom Dia. Gostaria de saber onde encontar o discurso do Senador Pedro Taques, então candidato a
Presidencia do Senado, discurso este proferido no dia da eleição, em que o Presidente Renan Calheiros
foi eleito. Já tentei em sua identificação neste site e não consegui.
Desde já agradeço.
"Solicito as provas objetivas e discursivas do último concurso para Consultor Legislativo do Senado
Federal para as seguintes especialidades:
Desporto e Cultura;
Direito Penal, Processual Penal e Penitenciário; e Educação; Em formato PDF."
"*SRS,
PRECISO DESTA RESPOSTA EM PADRÃO FORMAL, IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO E DEVIDAMENTE
ASSINADA E DATADA*
Qual é 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,
treinamento e desenvolvimento e demais áreas conexas que não se ligam diretamente às atividades
políticas da casa ?
"Gostaria de saber se a convenção da onu sobre o uso de de comunicações eletrônicas em contratos
internacionais já foi ratificada pelo senado.
http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2013/unisl181.html"
"Sou pesquisadora do Arquivo nacional, do setor de pesquisas. Estou realizando um curta (5 min) sobre
o palácio Monroe. Uma vez que o mesmo foi sede do Senado Federal durante anos, gostaria de saber se
seria possível a utilização de material iconográfico e/ ou fílmico existente no acervo da Casa, e como
proceder.Atenciosamente
"Prezados:
Solicito o inteiro teor de 2 anteprojetos de lei do Senado Federal sobre arbitragem e mediação,
conforme notícia do site do SF abaixo.
Os projetos a que me refiro são anteprojetos de lei, portanto ainda não têm uma numeração. São de
2013. Caso não tenham acesso aos textos, onde eu poderia consegui -los?Obrigada,Rossana de
LucenaTCERS
O presidente do Senado, senador Renan Calheiros (PMDB-AL) afirmou, nesta quarta-feira (2), que vai
encaminhar imediatamente à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) os anteprojetos da
reforma da Lei de Arbitragem <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm> e do marco legal
para a mediação extrajudicial. Ambos foram entregues pela comissão de juristas presidida pelo ministro
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão. Renan disse que vai pedir ao presidente da CCJ,
senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), que relate as propostas e que elas sejam discutidas e votadas
conjuntamente e com celeridade."

"Solicito me seja disponibilizada cópia (digital) da Exposição de Motivos do Projeto de Lei do Senado
Federal nº 50/1990 que dispôs sobre a Lei dos Crimes Hediondos. O documento não consta para
consulta e verificação no sistema do Senado Federal.
"Solicito informar de acordo com a Lei de Acesso à Informação Pública (Lei 12.527/2011) o atual status
da PEC 45 / 2009 - PEC sobre Controle Interno de autoria do ex-Senador Casagrande. Grato."
"Os caracteres aleatórios que aparecem quando desejo acessar a remuneração de Senador são
impossíveis de serem lidos. Tentei sete vezes, e desisti. Se isso é transparência, acho que não é o
caminho certo.
Obrigado pela atenção,
Douglas Ribeiro"
"Sou estudante de administração pública e gostaria de esclarecer um aspecto sobre o processo
legislativo. Trata-se da necessidade de aprovação da LDO para o encerramento das atividades
legislativas. Minha dúvida é justamente nesse ponto: aprova-se a LDO para o encerramento da sessão
legislativa ou para o encerramento do período legislativo?
Desde já muito agradecido."
"Gostaria de saber se foi prorrogado o prazo do último concurso realizado pelo senado, cargo Analista
Administrativo, realizado pela FGV.."
"Com base na Lei de Acesso à Informação (12.527/11), solicito saber qual o valor total gasto pelo
Senado Federal com auxílio-moradia e domicílios funcionais para seus servidores no ano de 2012 e
quantos servidores foram beneficiados no mesmo período. Solicito também saber se o presidente do
órgão recebe auxílio-moradia ou tem domicílio funcional e qual o montante gasto com ele e com seus
antecessores, se houver antecessores, no ano de 2012, com o valor discriminado para cada um."
"Prezados, com base na Lei de Acesso à Informação, solicito a lista dos nomes de quem tem telefone
funcional concedido pelo Senado Federal . Peço que a lista inclua não apenas os senadores, mas
também servidores e assessores.
Agradeço desde já."
"Boa Tarde,
Gostaria de ter acesso ao relatório com substitutivo oferecido pelo Senador Valdir Raupp em
28/11/2007 à proposta de emenda à constituição n° 12 de 2006; bem como a todas as emendas
apresentadas à proposta, em sua íntegra.
As informações requeridas não constam nos diários dos dias em que foram apresentadas, de acordo
com a tramitação, tampouco há um link para acessá-las.
Muito Obrigada.
Atenciosamente,
Andréa Junqueira Machado
Universidade de São Paulo - NECI."
"Solicito as informações abaixo:
1) Numero de ocupantes de cargo em comissão lotados e exercendo atividades de cunho administrativo
(Contratos, Licitações, Financeiro, RH, etc);
2) Quantitativo de cargos de Analista Legislativo - Área administrativa vagos até a data desta resposta;
3) Número de vacâncias (morte, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável) do cargo de
Analista Legislativo - Área administrativa desde a última nomeação referente ao concurso de 2008."
"RELAÇÃO DE DIRETORIAS, DIRETORES E SALARIO E VANTAGENS ANUALIZADOS DOS DIRETORES E
SUBSTITUTOS."
"Solicito o quantitativo de servidores comissionados que trabalham na área-fim, tipicamente de
processo legislativo, tais como setores como as Mesas do Senado Federal e do Congresso Nacional, à
Comissão Diretora, às Comissões, Conselhos e setores correlatos."
"Bom dia. Gostaria de saber qual equipamento de registro de frequência dos servidores é usado no
Senado, qual o modelo e a empresa fabricante. Gostaria também de receber, se possível, a cópia do
edital de licitação a partir do qual foi comprado tal equipamento."

"De acordo com a Lei de Acesso à Informação, requeiro acesso ao Plano de Classificação e da Tabela de
Temporalidade de Documentos de Arquivo do Senado Federal e do Congresso Nacional, apresentado
pelo primeiro-secretário Flexa Ribeiro e aprovado pela Mesa Diretora, na 11ª reunião da Comissão
Diretora do Senado, realizada em 12 de setembro de 2013."
"Solicitio o encaminhamento, via e-mail, de cópia do Diário do Senado do dia 09/10/1997, fls 21328 a
21398, em que tratada a aprovação da PEC 33/96 e que resultou na EC 20/98, para fins de utilização em
defesa da União."
Quero saber quais recursos o Município de Patrocínio - MG recebe, em especial se tem algum destinado
aos recursos humanos ou p/ servidores/as da área da Saúde.
"Constatei no Quadro de Pessoal e Estrutura Remuneratória divulgado no portal transparência do
Senado que há 5 cargos vagos para Analista - Engenharia. Gostaria de saber se dentro desse grupo de
engenheiros há cargos para Engenheiro de Segurança do Trabalho."
"Prezados Srs,
Recebi a reposta ao SIC-Atendimento nº 1180554 por email, com a carta em pdf anexa.
Gostaria de pedir o envio da carta original pelo correio.
Seguem os dados para envio:
Henrique Bueno Kussama
Quadra 104, lotes 9/11/12 - apto 901 B2
Res Villeneuve
Aguas Claras
Brasilia DF
71909-180
Obrigado."
"Gostaria de saber o total de aposentadorias, falecimentos e demissões para o cargo de Analista
Legislativo - Apoio Técnico ao Processo Legislativo - Processo Legislativo, de 22/12/2011 até a presente
data."
"Solicito acesso à consulta e cópia da nota fiscal detalhada emitida no dia 18 de março de 2013 pelo
senador Cássio Cunha Lima, no estabelecimento RPS BAR E RESTAURANTE LTDA, no valor de R$ 7567,60.
Para o recebimento da resposta, comunico o seguinte endereço: bernardocaram@gmail.com."
"Com a extinção do serviço medico ambulatorial, o pessoal ai lotado foi demitido ou relotado onde?"
"GOSTARIA DE SABER COM ESTÁ O PLS 271/08.
OBRIGADO
LUIZ CARLOS DE S. RODRIGUES."
"Bom dia,
De acordo com o pedido de informação nº 0070759/13/WW, o Senado Federal informou que existem
234 servidores ocupantes de cargo em comissão lotados e exercendo atividades de cunho
administrativo (contratos, licitações, financeiro, Rh, etc.) Gostaria de saber quantos desses 234 foram
nomeados após 31/07/12?
"Solicito acesso e cópia das seguintes notas reembolsadas pela CEAPS aos senadores:
CIRO NOGUEIRA - Dom Francisco Restaurate Ltda, 9/4/2013, R$2210,84 CIRO NOGUEIRA - Almada
Restaurante Ltda, 20/4/2013, R$1911,25 FERNANDO COLLOR - Restaurante Kishimoto Ltda, 7/1/2013,
R$1020,00 JOÃO VICENTE CLAUDINO - Churrascaria Potência Grill Ltda, 27/3/2013, R$1898,16 CÁSSIO
CUNHA LIMA - RPS BAR E RESTAURANTE LTDA, 18/3/2013, R$7567,60
Sou militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo e estou cursando a faculdade de Direito.
Gostaria de saber se ao ser apresentada a proposta de Emenda Constitucional N39 de 1997, que
originou a EC 18/98, houve algum tipo de discussão sobre a matéria no Senado Federal.
Entrei em contato com a biblioteca da Câmara dos Deputados, e fui informado que naquela casa não
houve discussão.
Meu interesse em tal tema é saber o que levou a ser editada tal emenda, e o que fundamenta a decisão
se o oficial militar só poder perder seu posto/patente por decisão de tribunal.

"Reitero solicitação protocoloda 00100.014691/2013-23, Com base no artigo 5º (XXXIII) da Constituição
Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011 – a Lei Geral de Acesso a Informações Públicas:
1. Discriminação das requisições de pessoal da área administrativa dos anos de 2011, 2012 e 2013 do
Senado Federal, especificamente discriminado o quantitativo de servidores, comissionados e
terceirizados."
"No relatório de Apuração Final dos Vetos da Sessão do Congresso Nacional de 15/10/2013 foi divulgada
a apuração do Veto 33/2013 em relação apenas à Câmara dos Deputados. Solicito o resultado da
apuração dos votos do Senado em relação ao Veto 33/2013." (sic)
"Verificando o Ato da Comissão Diretora nº 14, de 2013, constatei que no Anexo III, no título, 1. Funções
Comissionadas Bloqueadas/Em extinção, está a advertência: EXTINTAS, SE RATIFICADO POR
RESOLUÇÃO.
Se isto vale para todo o referido Ato, ou seja, se as ações previstas nele só devem ser ratificadas,
quando uma Resolução for aprovada pelo Plenário."
"Solicito, por meio da Lei de Acesso à Informação, os registros de entradas para gabinetes de senadores
nas portarias do Senado, por senador."
Gostaria de solicitar, com base la Lei de Acesso à Informação, todos os cadernos de provas referentes ao
EDITAL N° 1, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. Trata-se do concurso para o cargo de Consultor Legislativo."
Agradeço a pronta resposta aos pedidos de informação 0069981/13/PA e 0071387/PA.
Como complemento, gostaria de saber em qual cartório a Diretora da Secretaria de Informação e
Documentação, Sra. Edilenice Passos, mantém firma (registro de assinatura) para que eu possa fazer o
reconhecimento de firma na carta recebida.
Caso essa informação não esteja disponível, peço que seja fornecido o CPF da Sra. Edilenice Passos
para a localização do cartório por outros meios."
"venho por meio desta solicitar informações sobre existência e possível acesso eletrônico de
documentação do Senado Federal no período entre 1893 a 1904, corte temporal de minha tese de
doutorado nem História na UFPE.
Desde já grata pela atenção."
"Prezados,
Venho, com fulcro nos arts. 37, caput, da CF/88; 2º, V, da Lei da Federal nº 9.784/99; e 3º, I, ao V da Lei
nº 12.527/11, solicitar o seguinte:
1) Qual o quantitativo de cargos de Analista Legislativo - Especialidade: Processo Legislativo (APL), vagos
até a data desta resposta?
2) Qual o número de vacâncias do cargo de APL pendentes de reposição na estrutura do Senador
Federal? Quantas ocorridas desde 22/12/2011?
3) Quantos APL encontrar-se-ão aptos à aposentadoria até 30/07/2014?"
"Prezados Senhores,
Gostaria que fossem informados os seguintes dados sobre os servidores comissionados (ou seja,
servidores NÃO-concursados)
1. Data de nomeação
2. Lotação
3. Quais exercem atividade de Direção, Assessoramento e Chefia.
4. Função
5. Vínculo
Caso não seja possível, não é necessário fornecer os nomes destes servidores."
"Solicito as notas fiscais eletrônicas de compra de autopeças realizadas no ano de 2011 pelo Senado
Federal. Se não for possível o envio da DANFE, pedimos apenas a chave de acesso com 44 dígitos
disponível na DANFE."
"Tendo em vista a Lei de Acesso a Informação, solicito as notas fiscais eletrônicas de compra de veículos
realizadas no ano de 2011 pelo Senado Federal. Se não for possível o envio da DANFE, pedimos apenas a
chave de acesso com 44 dígitos disponível na DANFE."

"Solicito as notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços automotivos realizadas no ano de 2011
pelo Senado Federal. Se não for possível o envio da DANFE, pedimos apenas a chave de acesso com 44
dígitos disponível na DANFE."
"Solicito as notas fiscais eletrônicas de compra de veículos realizadas no ano de 2012 pelo Senado
Federal. Se não for possível o envio da DANFE, pedimos apenas a chave de acesso com 44 dígitos
disponível na DANFE."
"Solicito as notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços automotivos realizadas no ano de 2012
pelo Senado Federal. Se não for possível o envio da DANFE, pedimos apenas a chave de acesso com 44
dígitos disponível na DANFE."
"Solicito as notas fiscais eletrônicas de compra de autopeças realizadas no ano de 2012 pelo Senado
Federal. Se não for possível o envio da DANFE, pedimos apenas a chave de acesso com 44 dígitos
disponível na DANFE."
"Solicito as notas fiscais eletrônicas de compra de veículos realizadas no ano de 2013 pelo Senado
Federal. Se não for possível o envio da DANFE, pedimos apenas a chave de acesso com 44 dígitos
disponível na DANFE."
"Solicito as notas fiscais eletrônicas de compra de autopeças realizadas no ano de 2013 pelo Senado
Federal. Se não for possível o envio da DANFE, pedimos apenas a chave de acesso com 44 dígitos
disponível na DANFE."
"Solicito as notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços automotivos realizadas no ano de 2013
pelo Senado Federal. Se não for possível o envio da DANFE, pedimos apenas a chave de acesso com 44
dígitos disponível na DANFE."
"Solicito informações sobre a denúncia envolvendo desvios em selos e que foi divlgado na imprensa
nacional."
"Eu precisava saber sobre as Sabatinas feitas pelos Senadores para Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Tentei achar, mas não consegui. Precisava desses dados de todos os Ministros, se for possível, e
também quantos votos foram a favor e contra a nomeação."
"folha de pagamento.do Randolfo Rodrigues."
"preciso para uma pesquisa e apresentação sobre os projetos de lei ou vetos normativos que quiseram
abolir pena de morte no Brasil. Gostaria de uma indicação já que pesquisei tanto e nada encontrei.
"Assunto para pesquisa sobre Teotonio Vilela"
"Requeiro, com base na Constituição e na Lei de Acesso à Informação, acesso aos atos de admissão,
aposentadoria e pensão do Senado nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. Requeiro consulta e cópia dos
documentos."
"Venho, com fulcro nos arts. 37, caput, da CF/88; 2º, V, da Lei da Federal nº 9.784/99; e 3º, I, ao V da Lei
nº 12.527/11 solicitar o seguinte:
Qual o número total de servidores do SF (efetivos e comissionados)?
Qual o número total de cargos em comissão na estrutura do SF?
Qual o número total de servidores comissionados no SF?
Qual o número total de servidores efetivos do quadro do SF?
Dentre os servidores comissionados do SF, quantos também são servidores efetivos do quadro da Cas."
"Gostaria de saber se vocês possuem em seu acervo imagens do governo Collor e seu impeachment."
"Bom dia, por favor, gostaria de buscar material em formato digital sobre o Complexo Industrial da
Saúde."
"Conforme disponibilizado neste Portal da Transparência, as nomeações para o atual concurso do
Senado Federal estão suspensas por 180 em virtude de decisão proferida na 5ªReunião da Comissão
Diretora. Com base nisso, gostaria de saber se o prazo já encontra-se finalizado e como obter cópia do
mencionado estudo complementar que havia de ser feito para se verificar a atual necessidade de
contratações do Senado Federal."

"Venho, com fulcro nos arts. 37, caput, da CF/88; 2º, V, da Lei da Federal nº 9.784/99; e 3º, I, ao V da Lei
nº 12.527/11 solicitar o seguinte: dentro da estrutura do Senado, quais os nomes dos cargos (dentre
assistentes, assessores, auxiliares, chefes, consultor, coordenador, diretor, especialista, gerente,
secretario, técnico e os que demais existirem) considerados Cargos Comissionados e quais são
considerados Funções Comissionadas, para fins do art. 37, V da CF/88? Com base em qual normativo?"
"valor das verbas federais disponibilizadas para o municipio de gramado rs,no ano de 2013,para obras
de infraextrutura(revitalisacao av.borges de medeiros,perimetral,centro de treinamento varzea
grande,festival de cinema,natal luz...)"
"Desejaria saber e consultar as transferências de recursos federais para estados e municípios, para que
o município pediu? E para que vai ser usado o recurso, e se eu tenho direito de saber onde vão usar,
também o valor do recurso, estou querendo saber dos recursos enviados para o meu Município de
Itaquaquecetuba-SP."
Gostaria de informações sobre a Lei 10.539/2002: disposição de motivos, discussões sobre o tema até a
lei entrar em vigor.
"Venho, com fulcro nos arts. 37, caput, da CF/88; 2º, V, da Lei da Federal nº 9.784/99; e 3º, I, ao V da Lei
nº 12.527/11, solicitar o seguinte:
Para fins do art. 37, V da CF/88, qual o total de servidores em exercício de cargos em comissão no SF?
Dentre estes, quantos são servidores efetivos do quadro do SF? Qual o total de funções de confiança?
Dentre estas, quantas são exercidas por servidores efetivos?"
"Uma vez que, dada máxima vênia, entendo não ter sido esclarecido a contento o pedido
0073453/13/WW (atendimento 1184594), com fulcro nos arts. 37, caput, da CF/88; 2º, V, da Lei da
Federal nº 9.784/99; e 3º, I, ao V da Lei nº 12.527/11, refaço a pergunta: dadas as suas significativas
distinções e regimes jurídicos, quais, especificadamente, dentre os cargos/funções citados no Ato
14/2013 da Mesa Diretora, são Funções Comissionadas e quais são Cargos Comissionados conforme art.
37, V da CF/88?"
Quero saber qual o link que possa pesquisar os discursos dos Senadores no período de agosto a
dezembro de 1963, quando da descoberta de petróleo no município de Carmópolis-SE.
"Gostaria de saber se possível me enviar livro, copia do projeto de Lei nº 116/2000 do Senador Gerson
Camata.Estou fazendo minha monografia sobre esse tema e iria me ajudar muito ter este material e
outros sobre o tema Eutanasia.
"Venho, com fulcro nos arts. 37, caput, da CF/88; 2º, V, da Lei da Federal nº 9.784/99; e 3º, I, ao V da Lei
nº 12.527/11, solicitar o seguinte:
Dentro de qual(is) orgão(s) encontram-se as estruturas adm responsáveis pela atividade-fim do SF?
Quais os orgãos (secretarias, assessorias, serviços, gabinetes, diretorias ou outros) que os compõe?
Nestes, qual o total de servidores (com e sem vínculo efetivo)? Quantos exercem cargos comissionados?
Quantos exercem funções comissionada"
"Solicito a informação sobre ao vencimentos atuais dos seguintes servidores do senado, sejam esses
Ativos ou inativos. No caso de encontrarem-se em atividade, solicito saber o salário a atual e, caso sejam
aposentados, o valor de sua aposentadoria, bem como os proventos de pensão, caso sejam falecidos e
tenham instituído pensão a algum dependente.
Alexandre Sousa dos Reis CPF: 076.212.991-34 Aloisio Barbosa de Souza Filho CPF: 113.381.131-00
Benedito Eustáquio de Belli Pinto CPF: 075.190.10"
"Gostaria de saber quanto o Senado Federal gastou com o envio de postais em 2013.
Gostaria de saber também quanto o Senado gastou com o envio de Impresso Especial em 2013."
"Fiz um pedido de informação nº 0070968/13/PA, mas a resposta veio inespecífica, então eu gostaria de
uma cópia em PDF do documento físico, assinado, que fizesse referência ao questionamento que fiz
para obter essa resposta."

"Com fulcro no art. 7º, incisos I a VII, da Lei 12.527/11 venho solicitar os seguintes dados:
a) o número total de cargos em comissão existentes no Senado;
b) o número total de cargos em comissão providos por servidores efetivos (concursados);
c) o número total de cargos em comissão providos por pessoas sem vínculo com a administração
pública.
d) o resultado dos estudos apontados na Ata da 5ª Reunião da Comissão Diretora do Senado, realizada
em 17 de abril de 2013 relativos à suspens concurso."
"Pela Lei 12527 peço nº total de servidores comissionados que exercem funções de: execução e
assessoramento às Mesas do SF e CN, Comissões, à Comissão Diretora, aos Conselhos, Órgãos do
Parlamento e Senadores, relativas ao processo legislativo; elaborar estudos, notas técnicas, minutas de
questão de ordem e redação final das proposições; provimento de informações,gestão,análise e
instrução processual e procedimental do processo legislativo físico e eletrônico e de
proposições;atividades correlata."
"Gostaria de solicitar o vídeo completo da Audiência Pública da CTEDUC realizada no dia 23/10/13 ás
14:00 horas- Destinada a debater e propor soluções para o financiamento da educação no Brasil - 3ª
Reunião da CTEDUC
"Solicito as emendas providas e pagas dos três senadores da UF: Amapá, locadas ao Município de
Laranjal do Jari: Área; Educação, saúde, infra - estrutura, urbanismo e segurança pública e habitação."
Gostaria de receber a resposta ao pedido de informação nº 0071568/13/WW em padrão formal, ou
seja, carta em papel timbrado, devidamente assinada e datada, com envio pelo correio.
"O TRABALHO ESCRAVO ATUALMENTE
O PROCESSO DA ESCRAVIZAÇÃO
DADOS DA OIT NÚMEROS DE PESSOAS SUBMETIDAS AO TRABALHO ESCRAVO NA FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS E LUCROS DO CAPITAL PERFIL DOS ESCRAVIZADOS COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO LEIS
CODIGOS PENAL ARTS.149,203,207."
"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 Senado no tópico Gestão Corporativa, presente à página 19 do
supracitado documento, com prazo para realização até o dia 31/12/2013 fixado pelo Senado Federal."
"Processos Administrativos que tramitaram e ainda tramitam nesta Casa, desde 2011, a respeito do
levantamento da necessidade de pessoal para ocuparem vagas na área-meio (administrativa) do
Senado. Processos em que as Diretorias apontam as suas necessidades."
"Gostaria de receber a relação dos parlamentares que estiveram presentes na sessão plenária do dia 12
de Junho de 2013 e também daqueles que não participaram, com as devidas justificativas, caso
existam."
"Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), os valores da retribuição pelo
exercício de cargos comissionados e funções comissionadas no âmbito do Senado Federal. Peço a
gentileza de me enviarem, via e-mail, se possível, planilha do Microsoft Excel contendo os valores da
retribuição pelo exercício de cargo/função comissionada em 01/12/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 e
01/01/2015, incluindo-se o reajuste previsto na Lei nº 12.779/2012."
"Venho, com fulcro nos arts. 37, caput, da CF/88; 2º, V, da Lei da Federal nº 9.784/99; e 3º, I, ao V da Lei
nº 12.527/11, solicitar o seguinte:
Dentro de qual(is) orgão(s) encontram-se as estruturas adm responsáveis pela atividade-fim do SF?
Quais os orgãos (secretarias, assessorias, serviços, gabinetes, diretorias ou outros) que os compõe?
Nestes, qual o total de servidores (efetivos e comissionados)? Quantos são comissionados? Quantos dos
comissionados não são efetivos do quadro do SF?"
"Solicito a listagem dos nomes dos servidores comissionados (e suas respectivas lotações) 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."
"Texto completo do discurso do Senador Getúlio Vargas, proferido em 13/12/46 e publicado no DCN2
de 14/12/46, pag. 1798."

Seu estudante de mestrado em relações internacionais do Programa de Pós Graduação San Tiago Dantas
(UNESP, UNICAMP, PUC-SP). Estudo segurança no Brasil e gostaria de ter acesso ao processo de
negociação (discursos) de certas leis e projetos no Congresso (qualquer formato):
Lei do Abate (Lei no 9.614, de 5 de março de 1998/ Decreto 5.144 de 2004) Lei das Drogas de 2006 (Lei
no 11.343) Plano Estratégico de Fronteira de 2010.
Lei Complementar No 136 de 2010.
Com base no disposto na Lei nº 12.527/2011, solicito informações acerca dos dados abaixo:
a) quantitativo atual de ocupantes de cargos em comissão que não sejam servidores efetivos do Senado
Federal;
b) quantitativo de nomeações em cargo em comissão no período de 04/07/2012 até a presente data,
com discriminação de nome, cargo e lotação;
c) quantitativo de ocupantes de cargos em comissão que efetivamente exercem função de direção,
chefia ou assessoramento."
"Solicito o número do processo para a contratação do concurso público de 2012. Além disso, solicito,
caso esteja digitalizado, cópia dos autos. Em caso de não estar digitalizado, solicito informação de data,
horário e local onde poderei ter vista e arcar com o valor da xerox dos autos. Obrigada, Paula."
"Encaminhei correspondência física via Correios destinada à Secretaria de Transparência do Senado
Federal, em 21/10/2013. A correspondência foi entregue em 23/10/2013, e tinha como código de
rastreamento dos Correios JG016822579BR. Ela já chegou às mãos do responsável, na Secretaria de
Transparência? Recebeu algum número de protocolo ou código para acompanhamento? Qual o status
da minha solicitação?
"Boa tarde!Gostaria de solicitar a informação do nome do Senador que usa o carro de placa 0009
(Senador da República). Referido carro encontrava-se estacionado na única vaga reservada para
deficientes físicos. Como cadeirante eu fui obrigado a estacionar meu veículo muito distante da entrada
do edifício onde eu iria me consultar com um médico. Passei por uma depressão e minha cadeira virou e
me machuquei. Um absurdo! Tenho fotos do carro estacionado em local reservado!"

