SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Serviço de Informação ao Cidadão
Relatório Mensal
Novembro de 2016

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de novembro foram recebidos 110 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I. O gráfico abaixo demonstra a evolução dos
pedidos a cada mês no ano de 2016.
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160

153

140

132
123

120
100

120

113
93

102

96

110

110

81

80
60
40
20
0
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 110 pedidos de informação, 41 (37,3%) foram atendidos em até
um dia, 25 (22,7%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 37 (33,6%)

foram atendidos entre seis e vinte dias e 7 (6,4%) 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 1233 pedidos de informação
recebidos até o mês de novembro, 602 (48,8%) foram atendidos em até
um dia, 195 (15,8%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 329 (26,7%)
entre seis e vinte dias, e 107 (8,7%) em mais de 20 dias.
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3. TEMAS DOS PEDIDOS
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
SERVIDOR
ARQUIVO
SENADOR
CONCURSO PÚBLICO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
REMUNERAÇÃO
VOTO E PRESENÇA
CONTRATOS E LICITAÇÕES
LEGISLAÇÃO
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
CEAPS E NOTA FISCAL
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
OUTROS
Total Geral
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4. NEGATIVAS DE ACESSO
Não houve negativa de acesso durante o mês de novembro.
5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM-SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
34 pedidos foram respondidos com referência aos portais do
Senado Federal, representando 30,9% do total do mês.

Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
“Meu caros, bom dia! Em resposta ao pedido nº 1023882/16/PA, o Serviço de
Atendimento ao Cidadão gentilmente me encaminhou o link para acesso à ata de
aprovação do Projeto de Lei nº 10, de 1976-CN, que deu origem à lei nº 6.360/76.
No entanto, eu precisava ter acesso ao projeto inicial e aos pareceres das
Comissões que analisaram o projeto que resultaram no texto final da referida lei.
Como faço para obtê-los? É possível obtê-los remotamente? Há um link disponível?
Antecipadamente grato, XXX” (sic)
“Solicito as provas e gabaritos dos concursos de admissão de servidores realizados
nos anos de 2008 e 2012, para todos os cargos. Se possível, enviar em formato
PDF.” (sic)
“Boa dia. Segundo o relatório sobre auxílio-moradia e imóveis funcionais do
Senado, os seguintes senadores recebem auxílios que podem chegar a R$ 5 mil por
mês: Angela Portela; Cidinho Santos Ciro Nogueira; Dalirio Berger; Deca; Eduardo
Amorim; Jose Agripino; Katia Abreu; Magno Malta; Crivella; Omar Aziz; Pastor
Valadares; Paim; Pedro Chaves; Regina Sousa; Roberto Muniz; e Zeze Perrella. Peço
que me envie uma planilha com as seguintes colunas: nome do senador; partido;
UF; valor mensal que recebe por causa de aluguel; nome da pessoa física ou
jurídica que aluga o imóvel o senador. Pergunto ao Senado agora sobre imóveis
funcionais da Casa. Os senadores precisam pagar IPTU? Condomínio? Conta de
luz/energia? Conta de água? Ou alguma conta? Por fim, quanto aos não-senadores
que moram em apartamentos funcionais, o Senado recebe apenas R$ 3,8 mil por
mês referetentes a cada um desses apartamentos ou mais alguma quantia?
Condomínio, por exemplo?” (sic)
“Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, saber quantos senadores
pediram aposentadoria no regime do PSSC ou do IPC e depois voltaram ao
mandato, pedindo o recálculo do benefício novamente quando não foram reeleitos
para o Congresso. Solicito a lista com o nome desses senadores e o valor do
benefício que recebem, além dos parlamentares com a aposentadoria suspensa
por estarem atualmente no exercício do mandato.Caso isso não seja possível,
solicito todos os atos de concessão de aposentadorias a parlamentares nos últimos
20 anos, com o valor concedido por aposentadoria, inclusive quando houver mais
de um pedido do mesmo parlamentar.” (sic)
“Boa tarde. Gostaria de saber onde está localizada a residência do Senado para o
presidente da Casa. Peço ainda uma descrição do imóvel que inclua, no mínimo, as
seguintes informações: quantos metros quadrados tem o imóvel, quantos metros
quadrados tem todo o lote, quantos quartos, quantas suítes, quantos banheiros
etc.” (sic)
“Prezados, O artigo 2 do Decreto Legislativo 29, de 1994, afirma que: a câmara dos
deputados e o senado federal constituirão comissão mista, integrada por membros
das respectivas comissões permanentes competentes para o exame da matéria,
destinada a avaliar os resultados da atual política nuclear brasileira. Vocês
poderiam me passar informações sobre os membros e as atividades de tal
comissão? Também gostaria de ter acesso aos documentos produzidos pela
mesma. Obrigada!” (sic)
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“Gostaria de receber uma listagem dos Senadores que já ocuparam anteriormente
cargos executivos de chefia estatais e municipais. O que faz o Senado quando um
senador ganha alguma pensão por atividade política em outra esfera da federação
e esse valor somado ao subsídio de senador ultrapassa o teto estabelecido pela
Constituição? Há mecanismos de controle para isso? O teto é considerado
separadamente para cada esfera? Quais as normas seguidas nesses casos? Há
alguma portaria ou norma no regimento interno? Quais? A orientação é a mesma
na Câmara? O que difere?” (sic)
“Boa noite. Solicito enviar-me comprovante de margem de consignação para a
pensionista abaixo identificada: XXX. Desde já, agradeço. Atenciosamente, XXX.”
(sic)
“Ref: Saude dos Senadores e familiares em condiçao vitalicia. Poderiam dispor-me
qual o respaldo legal para este benificio aos senhores senadores ? Agradeço”(sic)
“Gostaria de receber a lista completa de destinatários do livro Impeachment - O
julgamento da presidente Dilma Rousseff pelo Senado Federal.”
“Bom dia, De forma diferente ao portal de transparência do senado
http://www6g.senado.leg.br/transparencia. Como posso acessar todas as
informações de gastos dos senadores, similarmente ao disponibilizado pela camara
em: http://www.camara.gov.br/cotas/AnoAtual.zip, formato xml ou csv Att
XXX”(sic)
“Gostaria de saber se tem previsão para concurso no Senado em 2017, e queria
saber também quantas vagas será previsto para o cargo de Policial
Legislativo?”(sic)
“Solicito receber em minha residência a cópia impressa do PLN 2/2016 que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017.”
“Olá bom dia! Gostaria de receber uma cópias dos gastos dos últimos 3 meses,
deputados e senadores.” (sic)
“Venho por meio do presente instrumento solicitar informações acerca de recursos
por ventura existentes a serem repassados à empresa Patrimonial Serviços
Especializado Ltda, uma vez que foi constado no Tesouro Gerencial - STN, RP
PROCESSADOS A PAGAR NO EXERCICIO DE 2016.” (sic)
“Prezados Senhores do Senado Federal, Tendo em vista o contrato celebrado com
a Empresa JDC Engenharia, contrato CT20160141, processo 200.014455/2016-21,
no exorbitante valor de R$ 283.235,72, para reforma no Gabinete do Senador
Romero Jucá, destoando, inclusive de outros contratos da mesma empresa, com a
mesma finalidade no Complexo do Senado, conforme publicado no Diário Oficial da
União deste dia 07 de novembro de 2016, página 176, solicito as seguintes
informações: - Cópia do pedido e exposição de motivos que jsutificou a execução
de tal obra; - Cópia integral do contrato celebrado; - Cópia de possível aditivos
vinculados a este contrato ou esta obra; - Cópia de todas as notas fiscais relativas
aos serviços e materiais utilizados na obra; - Relação detalhada dos materias,
insumos e serviços executados nesta obra, com seus respectivos valores.” (sic)
REFERE-SE AO PROCESSO SIGAD 00200.006.661/2016-68 QUE TRATA DE PEDIDO
DE IMPEACHMENT EM FACE DO EXMO SR. MINISTRO DIAS TOFFOLI DO STF.
SOLICITA INFORMAÇÕES ACERCA DO ANDAMENTO DO REFERIDO PROCESSO POIS,
SEGUNDO RELATA, TEVE O ACESSO NEGADO. PRESTA ESCLARECIMENTOS.
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Informações prestadas após cumpridas exigências legais relativas a informações de caráter pessoal.

“Solicito que a resposta do protocolo: XXX do dia 04/06/2012 seja reenviada para o
meu atual email XXX.”
“Gostaria de solicitar os valores que o Senado gasta mensalmente com a TV
Senado, pois para mim, no Portal da Transparência, os dados não estão claros.”
“Senhor; Sou mestre em política internacional pelo Instituto de Relações
Internacionais da XXX, e realizo pesquisa acerca das relações brasileiro-cubanas
entre 1959 a 1986. Nesse sentido, muito gostaria de ter acesso à lista de toda
documentação produzida pela Consultoria do Senado e a seu devido local de
consulta para pesquisadores, entre os anos de 1959 e de 1986. Respeitosamente,
XXX” (sic)
“Solicito receber, na integra, o pronunciamento do Senador Lasier Martins, feito na
segunda-feira, 7/11, em relação ao aumento salarial para os magistrados.”
“Gostaria de solicitar que me fosse encaminhada a exposição de motivos do PLC PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 49 de 2001 (PLP 195/2001), que foi convertido na
Lei Complementar 110/2001.” (sic)
“Solicito receber material relacionado a um evento ocorrido nos dias 7 e 8 de
novembro de 2006 no auditório Petrônio Portela a respeito de seminário da
política nacional de ordenamento territorial (fotos, convites e flyer). Ressalto que o
objetivo da solicitação é para um trabalho de doutorado.”
“Solicito informações das áreas com cargos vagos de Consultor Legislativo, pois o
demonstrativo não especifica.” (sic)
“Solicito a disponibilização de todas as provas, de todos os cargos, referentes ao
concurso do Senado Federal, realizado nos anos de 2011-2012. Elas não
encontram-se disponíveis no site da FGV, realizadora do certame. Inclusive já
entrei em contato com a central de atendimento deles, no telefone XXX, e me foi
dito que como as provas não estavam disponíveis no site, eles não tinham como
me disponibilizar.” (sic)
“Fazendo referência à solicitação nº XXX, solicito: 1) O contrato firmado entre a
Fundação Getúlio Vargas e o Senado para a realização do concurso de admissão de
servidores, realizado em 2012; 2) A documentação de fiscalização do contrato, que
comprove que a Fundação Getúlio Vargas efetivamente cumpriu os termos
contratuais e os previstos nos editais do concurso, aplicando provas com o número
de questões objetivas e dissertativas determinado, abrangendo o conteúdo
previsto no edital.” (sic)
“Gostaria de ter acesso a projetos de lei, atividade legislativa e notas taquigráficas
das matérias que foram elaboradas com fundamento no artigo 96, parágrafo único
da Constituição Federal de 1937.”
“Solicito a lista completa lista dos 81 Senadores da atual legislatura.”
“Necessito de: Detalhes da Norma de código NJUR203648/legislação/lei - 009969
de 11/05/2000. - lei ordinária. Detalhes da Norma de código
NJUR205304/legislação/lei - 010171 de 05/01/2001.- lei ordinária. Detalhes da
Norma de código NJUR207357/legislação/lei - 10407 de 10/01/2002. - lei ordinária.
CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO: XXX* - origem poder legislativo.” (sic)
“Olá, Não consigo acessar as notas taquigraficas da audiência pública realizada na
CDH no dia 08/11/16 às 09:00. Clico no link para as notas mas nada aparece.
Obrigado” (sic)
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“Assisti a Sessão Plenária do Senado, realizada na quarta-feira, 9/11, em que o
Senador Magno Malta falou que é preciso acabar com a pouca vergonha dos altos
salários dos funcionários públicos da Câmara dos Deputados e do Senado. Diante
do exposto, gostaria de saber quais são os servidores que ganham cinquenta,
setenta, oitenta, cem e até cento e cinquenta mil reais de salário por mês, de
acordo com a fala dos Senadores Magno Malta e Renan Calheiros, na referida
Sessão Plenária.”
“Boa Tarde. Por gentileza eu estava analisando os proventos dos senadores. E na
opção de aposentadoria não aparece o salario do beneficio do senador Raimundo
Lira. Também na opção de aposentados não encontrei alguns senadores como
aposentado, sendo um deles Renan Calheiros. Gostaria que me esclarecesse esses
dados. Grato XXX.”(sic)
“Olá, Eu sou estudante secundarista de Londrina, PR. Gostaria de pedir as medidas
(comprimento, altura, etc) do Congresso Nacional para a realização de uma
maquete do mesmo. Busquei tais informações e não consegui, agradeço desde já.”
(sic)
“Gostaria de saber se existe previsão para o próximo concurso e contratação de
servidores do Senado, em especial sobre o cargo “Técnico Legislativo (processo
legislativo)”. Outra coisa, a exigência para esse cargo continua sendo somente
ensino médio? Quantas contratações serão feitas, em especial para portadores de
deficiência? Obrigado pela atenção!” (sic)
“Sou iconógrafa e trabalho na Editora XXX em Curitiba- PR. Solicito autorização
para usar a imagem da Praça dos Três Poderes que está na página do Flickr do
Senado Federal. Peço ainda, se possível, uma resolução maior desta imagem, pois
está em um tamanho pequeno.”
“Solicitamos mais informações sobre vagas de contrato de mão-de-obra destinadas
às mulheres vítimas de violência. A notícia foi veiculada no dia 01/07/2016, no
portal institucional. Atendemos vítimas de violência constantemente e buscamos
um contato para integrarmos o programa.” (sic)
Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber, dentre
todos os servidores comissionados nomeados de julho/2012 a julho/2014 e lotados
exclusivamente em áreas administrativas do SF, quantos se encaixam dentro de
cada categoria de formação escolar: a- quantos têm formação de nível superior ou
mais alta b- quantos têm formação de nível superior incompleta c- quantos têm
formação de até segundo grau completo d- quantos têm formação de segundo
grau incompleto e- quantos têm formação de até ensino básico Favor reproduzir
estes questionamentos juntamente com a resposta. Muito obrigado pela atenção.”
(sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber quantos
servidores comissionados foram nomeados e lotados exclusivamente em áreas
tipicamente administrativas do SF durante a validade do concurso de 2012.
Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta. Muito
obrigado pela atenção.” (sic)
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“Prezados Srs, Na página de internet do SF, consta a informação de que 19
nomeações foram tornadas sem efeito no último concurso de 2012.
Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber: a- quantas dessas 19
nomeações tornadas sem efeito foram devidamente repostas com mais
nomeações de candidatos aprovados e quantas destas nomeações tornadas sem
efeito não foram devidamente repostas. b- quais os motivo destas eventuais não
reposições, já que ao nomear um candidato aprovado a Administração Pública
demonstra de forma inequívoca a necessidade de preencher uma vaga de servidor
efetivo. Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta.
Muito obrigado pela atenção.” (sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber quantos
servidores efetivos do SF não pertencentes ao cargo Analista Legislativo –
Especialidade Administração (AADM) e simultaneamente não ocupantes de
cargos de chefia, direção e assessoramento foram lotados em áreas tipicamente
administrativas. (Este questionamento substitui questionamento de mesmo teor
enviado em 12/11/2016 – 15:19, onde por erro foi grafado Analista Administrativo
e corrigido agora para Analista Legislativo) Favor reproduzir este questionamento
juntamente com a resposta. Muito obrigado pela atenção.” (sic)
“Gostaria de saber o valor total do orçamento e dos gastos da policia do senado
para o ano de 2015.” (sic)
Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber:
a) quantos cargos surgiram de Analista Legislativo – Especialidade Administração
(AADM) durante a validade do concurso de 2012 do SF. b) quantos destes cargos
de AADM que surgiram durante a validade do concurso de 2012 foram repostos
c) quantas nomeações de AADM ocorridas durante a validade do concurso de 2012
se utilizaram de cargos surgidos antes da validade do concurso de 2012 d) quantos
cargos de AADM que surgiram durante a validade do concurso de 2012 não foram
repostos Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta.
Muito obrigado pela atenção.” (sic)
“Boa tarde, Sou XXX, mestrando em Administração Pública e estou fazendo uma
pesquisa sobre os orçamentos anuais da União e preciso acessar as propostas
originais do Executivo em cada ano. Consegui alguns documentos a partir de 2002
no sítio da Câmara dos Deputados e no sítio de orçamentos do MPOG. Porem, eles
estão subdivididos em numerosos arquivos. Peço a gentileza de me informar como
obter o arquivo de cada ano, integral, em único arquivo, de toda a história
orçamentária brasileira, ou pelo menos a partir do Governo FHC, com
urgência.”(sic)
“Boa noite, gostaria de receber o texto da da PEC 241 na íntegra, as regras, as
fórmulas de cálculos quais os setores que irá afetar , etc....” (sic)
“Prezados, vocês tem a íntegra em texto da defesa do José Eduardo Cardoso à ex
presidente Dilma realizada na Câmara e veiculado pela Agência Senado nesse link?
http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2016/08/discurso-de-defesa-de-joseeduardo-cardozo-ja-e-parte-da-historia-diz-jorge-viana A defesa ocorreu no dia
30/09/2016.”(sic)
“Solicito ao Interlegis o número de câmaras municipais de vereadores que contam
com portais ou websites na internet por estado da federação.” (sic)
“Gostaria de receber a tramitação e o dossiê legislativo da PEC n. 1/1955 de autoria
do senador Novais Filho.” (sic)
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“Gostaria de ter acesso a lista de senadores que aprovaram em plenário o PLC
24/2016.” (sic)
“BOM DIA. Realizei uma consulta ao site da Câmara dos Deputados com relação ao
conhecimento da existência (ou não) de quaisquer legislações, resoluções,
informativos ou proposições que venham a conceder isenção de cobranças das
multas referentes ao atraso, correção ou não entrega das declarações da RAIS
(Relação Anual de Informações Sociais) para a administração Privada ou para a
administração Pública. Naquela consulta, somente abri um parêntese para alertar
que tal isenção iria de encontro com o princípio da isonomia, pois se houvesse
isenção para a administração pública, seria em detrimento da administração
privada; e vice-versa. Obtive resposta da Câmara dos Deputados por meio do
protocolo nº XXX, onde a mesma informou desconhecimento da existência de
normas ou proposições que intencionassem tal isenção. Contudo, e concluindo que
a resposta poderia ser genérica, decidi reelaborar o questionamento e encaminhálo a este Senado Federal, pois tenho certeza que já vi uma norma que estabelecia
que “para a administração Pública” não haveria a cobrança das multas referentes à
RAIS. CONSIDEREI UM ERRO, mas perdi o arquivo e desejo recuperá-lo. Disseramme que o documento que vi provavelmente era falso, pois seria ilegal devido à
aviltação do princípio da isonomia e da moralidade. Após a resposta da Câmara dos
deputados, refiz um estudo com base na legislação da RAIS, Portaria nº 269 de 29
de dezembro de 2015, bem como nas normas antecedentes a esta e nada
identifique que viesse a conceder esta isenção a qualquer das administrações
(públicas ou privadas). Deste modo, de forma mais específica, retorno o
questionamento. Há algum conhecimento por parte da Ilustre Senadora com
relação a existência de normas ou proposições que ofereçam isenção de cobranças
de multas da RAIS para a administração Pública ou para a administração privada?”
(sic)
“Solicito cópia do discurso do Senador Roberto Requião, realizado em sessão
plenária , na quarta-feira, 16/11, sobre a PEC 55/2016, que limita os gastos
públicos.”
“Prezados, boa tarde! Venho solicitar os endereços digital de todos os senadores
hoje com mandados. Ainda solicito os nomes dos que estão na CCJ do Foro
Privilegiado. Atc,,, XXX Recife PE Cep:XXX XXX”(sic)
“Com base no artigo 10 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à informação), solicito
ao Senado Federal acesso à exposição de motivos da Lei nº 11.418/2006, bem
como à ficha de legística da referida lei (anexo à exposição de motivos), de acordo
com o Decreto nº 4.176/2002 - Anexo II, tendo em vista que o órgão foi o
propositor da referida lei por meio do Projeto de Lei nº 6648/2006.” (sic)
“Gostaria de ter acesso à lista dos senadores presentes e faltosos da 40ª reunião
ordinária da CCJ do Senado Federal marcada para 16/11/2016 às 10 horas, todavia
cancelada por quórum insuficiente.” (sic)
“Olá,Gostaria de saber onde eu consigo encontrar a frequência de cada senador
nas sessões do plenário nos dados abertos do Senado. Obrigado.” (sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de receber a
versão do RASF que estava em vigência em 09/2014. Favor reproduzir este
questionamento juntamente com a resposta. Muito obrigado pela atenção.” (sic)
Solicita receber o texto da PEC 55/2016.
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“Solicito cópia do texto do PLN 18/2016, que estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2017.”
“Verifiquei que na folha de pagamento de servidores, disponibilizada no Portal
Transparência, há dois tipos de folhas, normal e suplementar. Gostaria de saber a
que se refere o tipo de folha com o termo suplementar e qual a sua finalidade.”
“Solicito a cópia da lista de presença dos senadores que compareceram à reunião
deliberativa da CCJ, cancelada por falta de quórum na quarta-feira, 16/11, bem
como os nomes dos senadores que não compareceram.”
“Prezados(as) Senhores(as), Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do
disposto na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), para solicitar a essa
Casa Legislativa &#8203;a&#8203;s informações a seguir a respeito da forma como
a Casa fornece informações a respeito de suas matérias legislativas: 1) Esta Câmara
Municipal disponibiliza suas informações através de algum serviço informatizado
que permita que terceiros as utilizem em suas próprias aplicações? 2) Se sim 2.1)
Como estas informações são disponibilizadas? 2.2) Com que periodicidade estas
informações são atualizadas? 2.3) São disponibilizadas via for mato aberto
(XML/JSON)? 2.4) Qualquer cidadão pode acessá-las? 2.5) Como é feito o acesso a
estas informações? 3) Se não 3.1) Há alguma previsão para este serviço seja
disponibilizado para a população?” (sic)
“Prezados Senhores: Venho por meio deste, com base na Lei de Acesso à
Informação, solicitar o seguinte: 1) relação dos senhores ex- Senadores que fazem
parte do Plano de Seguridade Social dos Congressistas – PSSC, instituído pela Lei nº
9.506/97; 2) O valor bruto dos proventos recebidos por cada ex- Senador partícipe
do Fundo; 3) A data de início de contribuição de cada ex-Senador, bem como a data
de início de recebimento do referido provento de aposentadoria; 4) A fonte, ou
fontes, de recursos a fim de manter o pagamento do referido fundo, bem como a
relação receita x despesas do mesmo. Sem mais, Att. XXX” (sic)
“Desejo saber quanto cada senador do estado da Paraíba recebeu de verba
indenizatória nos meses de setembro e outubro de 2016. Obrigado”(sic)
“Com relação ao número de cargos vagos, gostaria de saber o número de cargos
vagos da área de informática legislativa por especialidade: análise de sistemas e
análise de suporte. Foi divulgado o número de cargos vagos totais da área de
informática legislativa, mas quero saber o número de cargos vagos por subárea ou
especialidade (sistemas e suporte).” (sic)
“Gostaria de receber a lista de senadores impressa via correios.”
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber quantos
servidores efetivos do SF não pertencentes ao cargo Analista Legislativo –
Especialidade Administração (AADM) e simultaneamente não ocupantes de
cargos de chefia, direção e assessoramento tiveram suas lotações determinadas
durante a validade do concurso de 2012 em áreas tipicamente administrativas.
Esclarece-se que as datas de lotação (ou de alteração de lotação) devem estar
compreendidas durante a validade do concurso de 2012 (o questionamento não se
refere à existência de servidores efetivos diferentes de AADM em áreas
administrativas durante a validade do concurso) Favor reproduzir este
questionamento juntamente com a resposta. Muito obrigado pela atenção.”(sic)
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“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber os
motivos da nomeação de servidores comissionados com lotação exclusivamente
em áreas tipicamente administrativas do SF durante a validade do concurso de
2012. Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta. Muito
obrigado pela atenção.”(sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber: aquantas vagas surgiram para o cargo de Analista Legislativo – Especialidade
Administração (AADM) durante a validade do concurso de 2012 b- quantas vagas
das que surgiram para o cargo de Analista Legislativo – Especialidade
Administração (AADM) durante a validade do concurso de 2012 não foram
repostas por novas nomeações. Favor reproduzir estes questionamentos
juntamente com a resposta. Muito obrigado pela atenção.”(sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber por que
não houve mais nomeações de candidatos aprovados para o cargo Analista
Legislativo – Especialidade Administração (AADM) durante a validade do concurso
de 2012, já que existiam cargos vagos de AADM, candidatos aprovados, orçamento
disponível e regularmente aprovado, previsão e autorização editalícia e do Ato 196
do Presidente do SF ,surgiram novas vagas do cargo AADM durante a validade do
concurso e foram nomeados mais de 90 servidores comissionados para as áreas
administrativas (nas quais os servidores efetivos AADM devem ser lotados)
Favor reproduzir este questionamento juntamente com a resposta. Muito obrigado
pela atenção.”(sic)
“Peço me enviar as exposições de motivos dos seguintes dispositivos da
Constituição Federal de 1988: -> Art. 102, b e -> Art. 37, XII. Obrigado!”(sic)
“Bom dia, Referente ao quesito transparência do Senado, gostaria de solicitar o
envio da prova do concurso de 2012 de Analista em Administração do Senado
Federal. Agradeço antecipadamente pela atenção dispensada.”(sic)
“Não consigo encontrar o texto do programa e estatuto da frente parlamentar
republicana ao plebiscito de 1993, arquivada no senado em 1º de março de 1993,
conforme despacho do então presidente senador Humberto Lucena. Finalidade:
pesquisa científica. att. XXX”(sic)
“Ola, gostaria de saber sobre como está o andamento para o concurso do Senado
.Desde já , agradeço por sua gentil resposta.”(sic)
“Prezado, Boa Noite! Estou precisando do Projeto de Lei 654/2015 na Íntegra com
urgência para uma pesquisa que estou estou realizando junto a Universidade. Fico
no aguardo. Att. XXX.” (sic)
“Solicito receber as notas taquigráficas da audiência pública interativa desta
segunda-feira, 21/11, realizada pela CAE em conjunto com a CDH que tratou sobre
a proposta de limitação dos gastos públicos, PEC 55/2016.”
“Solicito informações relativas ao pagamento de horas extras a servidores dessa
instituição. Como elas são pagas? Onde estão incluídas? Existem outras folhas de
pagamento com essas referências? Tendo em vista nas folhas de pagamentos
disponibilizadas no portal da transparência não constar nenhum pagamento de
horas extras. Quanto às designações de servidores e senadores para comissões
temporárias, como comissão de licitações, comissão de estudo e avaliação, existe o
pagamento por esses serviços extraordinários e onde são incluídos? Como esse
pagamento é feito e a quem é feito?” (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

“Boa Noite! Gostaria de obter informações sobre o Congresso do Futuro. Onde será
realizado o congresso? E qual o valor da inscrição? Atenciosamente,
Graduada em Gestão de RH. XXX”(sic)
“Em atendimento à legislação em vigor sobre transparência, solicito os cadernos de
provas e gabaritos, preferencialmente em formato eletrônico (PDF), de todas as
áreas dos concursos de 2012 e 2008. A organizadora contratada pelo Senado
(Fundação Getúlio Vargas) não divulgou tal informação infringindo o princípio da
publicidade, isonomia e as regras de transparência. Entende-se que
responsabilidade pelo concurso é do próprio Senado, sendo a organizadora uma
mera representante do ente legislativo.” (sic)
“Boa tarde! Me chamo XXX e sou estudante de Direito da Universidade XXX. Estou
fazendo a pesquisa para um artigo e para isso precisaria ter acesso aos debates da
constituinte. Gostaria de saber se existem filmagens das sessões disponíveis online
e, em caso positivo, onde poderia acessá-las. Não existindo filmagens disponíveis
online, mas sendo possível encontrá-las no acervo físico, gostaria de saber qual o
procedimento para ter tal acesso, havendo a possibilidade ou sendo os conteúdos
abertos ao público. Grato pela atenção, XXX Universidade XXX”(sic)
“Prezados Srs; Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter maiores
detalhes sobre o pedido de informação nº XXX: a- quais foram as 3 (três)
nomeações que não foram repostas no concurso de 2012 por falta de tempo hábil
b- quando surgiram as vagas utilizadas para as 3 (três) nomeações que foram
tornadas sem efeito c- quando ocorreram as 3 (três) nomeações que foram
tornadas sem efeito d- quando as 3 (três) nomeações foram tornadas sem efeito
e- quais foram os motivos pelos quais as 3 (três) nomeações foram tornadas sem
efeito Favor reproduzir este questionamento juntamente com a resposta. Muito
obrigado pela atenção.”(sic)
“Prezados bom dia. Sou XXX, aluno do curso de direito da Universidade XXX - São
Paulo - SP, e estou realizando um trabalho de pesquisa para iniciação cientifica
sobre a história do direito no Brasil e uma das figuras mais notáveis é o então
deputado mineiro da época do império o Sr. Bernardo Perreira de Vasconcelos.
Dentro deste trabalho, irei fazer um artigo sobre a atuação do mesmo para a
estruturação e a construção das bases para o desenvolvimento do poder judiciário
no Brasil. Para tanto estou baseado em uma de suas mais notáveis obra a “CARTA
AOS ELEITORES DA PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS”. É um documento de suma
importância para a história, vistos que foi a primeira prestação de contas de um
politico para a população. Gostaria de estar respondendo essas e outras dúvidas
para o trabalho. Conto com a ajuda e com a mais brevidade possível para que eu
possa dar andamento na pesquisa. Caso disponham de alguma material sobe esta
figura, gostaria de saber como faço para ter acesso a esse material.”(sic)
“Gostaria de obter informação a respeito da votação em Plenário do PLC 24/2016,
esclarecendo quais senadores votaram na proposição e o teor de seus votos,
favoráveis ou contra. Obrigada” (sic).
“Solicito cópia da PEC 55/2016, que limita os gastos públicos.”
“Solicito a lista de senadores com nomes, telefones, endereços completos e emails.”
“Gostaria de ter acesso as bases históricas da redação do parágrafo 7, do art. 103B, da CF-88, incluído pela Emenda Constitucional no. 45/2004”(sic)
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“Solicito todas as notas taquigráficas da sessão plenária de 19/10/11 referentes à
aprovação do PLS 448/2011 - LEI DOS ROYALTIES. Gostaria de obter tudo o que foi
tratado com relação a matéria no Plenário.”
“Boa tarde, Sou estudante de Ciência Política e gostaria de saber como faço para
ter acesso ao nome dos líderes de governo no Senado. Estou fazendo uma pesquisa
no momento, e precisaria dessas informações. Vocês poderiam me encaminhar o
nome dos líderes e vice-líder de governo, bem como os períodos em que foram
nomeados depois da abertura democrática? Ou se possível, me passem o contato
do setor responsável por essas informações. Muito obrigado. Abraços.” (sic)
“Olá, Senado Federal, estou vendo muita contradição quando entra em discussão o
tema da Medida Provisória n° 746/2016. Li alguns PDFs disponíveis no portal do
Senado Federal, mas mesmo assim as informações não estão muito focadas para o
leitor sobre como é a Base Nacional Comum, estudantil e como a BNCC ficará.
Vocês poderiam me mandar pelo e-mail algum arquivo ou simplesmente um texto
explicando claramente como é e o que a MP 746 pretende deixar? Grato, XXX”(sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber quantos
servidores comissionados dos seguintes cargos do SF foram nomeados e lotados
em áreas tipicamente administrativas do SF durante a validade do concurso de
2012.Assessor Parlamentar Assessor Legislativo Secretário Parlamentar Secretário
Legislativo Ajudante Parlamentar Intermediário Auxiliar Parlamentar Júnior Auxiliar
Parlamentar Intermediário Auxiliar Parlamentar Pleno Auxiliar Parlamentar Sênior
Assistente Parlamentar Júnior Assistente Parlamentar Intermediário Assistente
Parlamentar Pleno Assistente Parlamentar Sênior Esclarece-se que as datas de
nomeação (ou de alteração de lotação) devem estar compreendidas durante a
validade do concurso de 2012 (o questionamento não se refere à existência de
servidores comissionados dos cargos listados acima em áreas administrativas
durante a validade do concurso) Favor reproduzir este questionamento juntamente
com a resposta. Muito obrigado pela atenção.”(sic)
“Gostaria de receber no endereço de minha residência uma cópia do PLS 280/2016,
que define os crimes de abuso de autoridade.”
“Solicito receber em meu e-mail XXX, os documentos, em específico a exposição de
motivos, gerados pelo PLC 52/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis.”
“Solicito cópia impressa da tramitação do PLS 280/2016 que dispõe sobre os crimes
de abuso de autoridade e dá outras providências.”
“Solicito o texto da emenda 14, referente ao PLS 405/2016 que concede novo
prazo para adesão ao Regime Especial.”
“Prezados Senhores, com o intuito de viabilizar tese mestrado a respeito do
tratamento legislativo dado às filhas de ex-combatentes, solicito-vos os bons
préstimos no sentido de permitir o acesso às seguintes informações e documentos
legislativos: 1. Projeto de Lei que resultou na aprovação da Lei nº 8.059/1990, com
pareceres, debates e votos que foram proferidos no processo legislativo; 2.Projeto
de Lei que redundou na aprovação da Lei nº 4242/1963, com pareceres, debates e
votos que foram proferidos no processo legislativo; 3.Projeto de Lei que resultou
na aprovação da Lei nº 5.318/1967, com pareceres, debates e votos que foram
proferidos no processo legislativo; e 4. Pareceres, debates e votos proferidos na
aprovação do art. 53 do ADCT da Constituição Federal de 1988. Atenciosamente,
XXX.” (sic)
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“Solicito as notas taquigráficas da audiência pública interativa, realizada no dia
8/11, pela CCJ em conjunto com a CAE que tratou sobre a PEC 55/2016, que limita
os gastos públicos.”
“Solicito cópia das provas, dos gabaritos e dos critérios de correção das provas do
concurso público para o cargo de Consultor Legislativo, no ano 2012.” (sic)
“Gostaria de cópia da audiência pública da comissão mista que discute a MP 746 do
dia 22/11, especialmente a fala do SEN. WALTER PINHEIRO, Secretário de Educação
da Bahia. Quero passar para nossos professores. Se puderem mandar cópias da fala
dos outros convidados também, agradeço.”(sic)
“Boa tarde, Gostaria de ter acesso à exposição de motivos da MP 252 de 2005 ou
ao projeto de lei a que deu origem. Agradeço desde já. Atenciosamente, XXX”(sic)
“Boa tarde, gostaria de um auxílio. Estou estudando as verbas de caráter
indenizatório para um trabalho e um dos tópicos é com relação ao auxílio moradia
dos senadores e a ajuda de custo que recebem no começo e fim do ano. São tidas
como verbas de caráter indenizatório, correto? É necessário algum tipo de
comprovação dos gastos que foram feitos com essas verbas? Como isso é feito no
senado? Vi que o auxílio moradia, quando o Senador não reside em imóvel
funcional eles tem R$ 3.800,00 para gastar com aluguel, mas deve ser comprovado.
E com relação à ajuda de custo? Há necessidade dessa comprovação? Há algum
tipo de cobrança da Receita diretamente ao Senado? Desde já agradeço a ajuda.”
(sic)
“Entro com recurso ao pedido de informação registrado com o número XXX pelo
Serviço de Informação ao Cidadão do Senado Federal. No pedido enviado, eu peço
uma planilha com as seguintes colunas: nome do senador; partido; UF; valor
mensal que recebe por causa de aluguel; nome da pessoa física ou jurídica que
aluga o imóvel para o senador. O Senado Federal menciona no site oficial
[https://www12.senado.leg.br/transparencia/sen/auxilio-moradia-e-imoveisfuncionais] que os senadores que recebem o auxílio-moradia precisam apresentar
nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro ou do recibo emitido pelo
locador do imóvel residencial ocupado pelo parlamentar. Sendo assim, eu solicito
novamente o envio das informações anteriormente mencionados. Ou todos os
senadores recebem o auxílio-moradia de R$ 5.500 mesmo quando o aluguel é
inferior a esse valor? Ou não é mais necessário apresentar nota fiscal ou recibo?”
(sic)
“Solicito cópia do Ofício 68/16 do Presidente Nacional da ONG. S.O.S ANIMAIS
encaminhado no dia 22/11 à acessória técnica, referente ao PLS 631/2015 que
institui o estatuto dos animais.”
“Ola, estou realizando um trabalho acadêmico (monografia) focada nas Tarifas
Alves Branco de 1844. Gostaria de ter acesso aos discursos de Manuel Alves
Branco, que foi senador do Império do Brasil na época, da qual não localizei pela
internet. Grato” (sic)
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Encaminhado à instância recursal por intermédio da Diretoria-Geral. Requerente cientificado.

“Prezado(a), Senhor(a) Ouvidor(a), Estou fazendo pesquisa para a confecção de um
livro onde está sendo contado á historia dos portos da Baixada Santista. É por
demais sabido que qualquer construção ou doação ou liberação para se construir
algo em partes pertencentes aos governos federal e o se consegue achar esse
complemento aqui pedido. Preciso cópia dos decretos que autorizaram ás
construções: 1 ) O pier dos grandes petroleiros ou o cais dos grandes petroleiros no
lado direito do porto de Santos, no chamado sitio conceiçãozinha em Guarujá ou
Vicente de Carvalho ou Itapema, isso entre os anos 1955 e 1956. 2) Depois o
decreto que em substituição ao pier dos grandes petroleiros, e foi construído o cais
do terminal de fertilizantes de Conceiçãozinha, ou TECON ou TEFER, na mesma
localidade. No aguardo de uma resposta. Atenciosamente, XXX” (sic)
“Solicito o projeto na íntegra do PLS 386/2012 que dispõe sobre o Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISS e do SCD 15/2015 que dispõe sobre critérios e
prazos de crédito.”
“Quando vai sair o concurso para policial legislativo federal?” (sic)
“prezados senhores na lista de cargos vagos de 06/09/2016 -- processo industrial
grafico ( nivel medio) tinha 104 cargos vagos, em uma nova lista em 26/11/2016
são 66 cargos vagos...a diferença de vagas foi preenchida com terceirizados? ja q a
validade do concursos expirou ha muito tempo. obrigado pela atenção XXX” (sic)
“Excelência senhor senador Renan calheiros, meu nome é XXX, sou enfermeira pela
Maternidade XXX e continuo estudando para concursos, mais especificamente do
Senado federal e Câmaras legislativas. Encontro-me meio ansiosa quanto a reforma
administrativa que vem sendo feita pelo SF, que considero muito importante.
Quero saber se haverá concurso para o SF, bem como se haverá cargos para
enfermeiro (nível superior/vagas) e também para consultor legislativo (área
saúde/vagas). Essa informação é muito importante para mim, pois assim eu
direcionarei melhor meu tempo de estudo e disciplinas a serem estudadas. Grata
pela atenção. Mandei esse e-mail e até agora não obtive resposta!!!!” (sic)
“1) Informar que subsidios, verbas, auxilios, reembolsos, beneficios diretos recebe
ordinariamente um senador, um 1º suplente e um 2º suplente de senador
2) informar quanto recebeu o senador Romero Jucá no mês de outubro de 2016.”
(sic)
“Prezados Senhores, Boa tarde !Venho por meio deste , com base na Lei de Acesso
à Informações, solicitar o que segue: 1) relação dos senhores ex- Senadores que
fazem parte do Instituto de Previdência dos Congressistas, IPC; 2) O valor bruto dos
proventos recebidos por cada ex- Senador partícipe do referido Instituto; 3) A data
de início de contribuição de cada ex-Senador, bem como a data de início de
recebimento do referido provento de aposentadoria; 4) A fonte, ou fontes, de
recursos a fim de manter o pagamento do referido Instituto, bem como a relação
receita x despesas do mesmo.” (sic)
“Bom dia, gostaria de saber se um servidor efetivo do Senado pode solicitar
transferência ou remoção para algum outro órgão publico de outro estado da
federação?” (sic)
“PEC 55/2016 - POR QUE O SENADO NÃO DIVULGA QUEM VOTOU CONTRA OU A
FAVOR E ABSTENÇÕES. Quero saber como votaram os senadores e o Senado não
divulga, aliás nunca divulga. É segredo de Estado ou é Censura? XXX”(sic)
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