PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Boa tarde, como o ano já está no seu final, gostaria que o Senado me informasse
em que ficou a investigação sobre a fraude na eleição da presidência do Senado com
aquele voto a mais que surgiu.” (sic)
"Solicita-se sejam informadas quantas e quais votações houve, nos últimos 5 (cinco)
anos - ou seja, de 1º de janeiro de 2015 até a presente data -, sob o processo
simbólico do art. 293, II, do Regimento Interno do Senado Federal, que prescreve:
"Art. 293. No processo simbólico observar-se-ão as seguintes normas: (...) II - o voto
dos líderes representará o de seus liderados presentes, permitida a declaração de
voto em documento escrito a ser encaminhado à Mesa para publicação".
Em síntese, em quantas e quais proposições legislativas, nos últimos 5 (cinco) anos, o
Senado Federal deliberou por "voto de liderança"?" (sic)
“Gostaria de saber os critérios para ser considerado apto no exame médico
oftalmológico de admissão para o cargo de técnico legislativo policial para o próximo
concurso público." (sic)
"Bom dia, gostaria de solicitar o quantitativo de leis aprovadas pelo Congresso
Nacional de 2010 a 2019." (sic)
“Por favor, com base na Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito
constitucional de acesso às informações públicas, solicito acesso às notas fiscais
digitalizadas de senadores - ou de seus funcionários - que tenham pedido reembolso
por serviço de táxi-aéreo (locação de aeronave) por motivos parlamentares, nos
últimos três anos, ou no recorte histórico que for possível fazer. Se as informações
que eu procuro de alguma forma violem o princípio da privacidade, solicito a edição
das informações de modo a não violar o princípio. Caso vocês entendam que não é
possível me responder, me expliquem: quantas pessoas vão ser mobilizadas, por
quanto tempo e por qual motivo? Obrigado desde já.” (sic)
"Bom dia! É possível, por gentileza, encaminhar a exposição de motivos do Projeto
de Lei 156/2009 e da Lei 13.964/2019? Obrigado. XXXX." (sic)
"Gostaria de saber quando será publicado o edital para o concurso do Senado
Federal e se haverá vagas para o cargo de técnico legislativo, nível médio."
"Prezadas (os), Gostaria de solicitar as seguintes informações:
1) Quando foi instituído o portal de dados abertos do Senado?
2) Até hoje quantos dados foram disponibilizados?
3) Quem são os responsáveis pelo portal?
4) O Senado faz um mapeamento de aplicações que utilizam os dados abertos da
Casa? Se sim, poderiam informar ongs, inciativas ou outros?
5) O Senado possui um plano de dados abertos?" (sic)
“Pedido com base na Lei de Acesso à Informação:
1) As reclamações, representações e queixas contra omissão de autoridades,
mencionadas na Constituição Federal, Artigo 58, § 2º, IV, e no Regimento Interno,
Artigos 90, IV, e 96, caput, desde que apresentadas na forma adequada (por escrito e
identificadas}, estão sujeitas aos prazos estabelecidos no Artigo 118, I e li; do
Regimento Interno, quais sejam, prazo de 20 (vinte) dias úteis para deliberação, no
caso da Comissão de Constituição e Justiça, e de 15 (quinze) dias úteis, no caso das
demais Comissões?
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2) Em caso negativo à pergunta anterior, qual o prazo para análise de petições desta
natureza?
3) As reclamações, representações e queixas acima referidas são consideradas
"proposições", ou pelo menos, equiparadas às mesmas para fins de tramitação
interna nas Comissões?
4) Que prazo tem o Relator escolhido para o exame deste tipo de petição, e
encaminhamento à Secretaria da Comissão?
5) Que prazo tem a Secretaria da Comissão para colocação em pauta e votação?
6) Pode o Relator designado levar a petição diretamente para votação na Sessão da
Comissão, se julgar o tema relevante ou urgente?
7) Como o cidadão autor da reclamação, representação ou queixa supracitada deve
proceder a fim de acompanhar a tramitação de seu expediente. É atribuído ao
expediente um número de processo ou código de referência para acompanhamento
do mesmo pela Internet? Como fazer para consultar o andamento do expediente,
verificar o nome do Relator designado, vistoriar as datas de cada tramitação, e
fiscalizar se os prazos estão sendo seguidos?”
“Boa tarde! Queria saber se o concurso que realizar-se-á aí na Casa restringirá para o
cargo de analista legislativo - especialidade Administração para quem é formado em
Administração, visto que isto seria muito importante para fortalecer nossa formação
profissional. Ressalto, contudo, que o concurso de 2008 restringiu a administradores,
porém o de 2012 abriu para qualquer área de formação. Essa é minha dúvida. Esse
ano será como? Conto com a ajuda para fortalecer nossa formação profissional,
restringido esse cargo a administradores formados e cadastrados no CRA.
Obrigada pela atenção!” (sic)
“Boa tarde! Quando sairá o edital para o concurso 2020? Obrigado.” (sic)
"Bom dia. Solicito, em atenção à Lei de Acesso à Informação, o acesso às seguintes
informações:
1) Quantos projetos de lei de iniciativa popular foram propostos desde 05/10/1988
até a presente data.
2) Quais os números de tramitação (número do projeto de lei) dos referidos projetos
de lei de iniciativa popular.
3) Quantos referendos foram realizados/convocados por esta Casa desde
05/10/1988 até a presente data.
4) Qual a numeração dos atos de convocação desses referendos.
5) Quantos plebiscitos foram realizados/convocados por esta Casa desde 05/10/1988
até a presente data.
6) Qual a numeração dos atos de convocação desses plebiscitos." (sic)
"Gostaria de saber como foi feita a instrução do processo de documentação que deu
origem ao contrato XXXX/XXXX, por inexigibilidade de licitação. Por fim, solicito
receber cópia dos documentos apresentados no processo supracitado."
"Prezados, solicito que me encaminhem o(s) arquivo(s) do quadro de cargos efetivos
(dias de referência - 31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013). No aguardo." (sic)
“Considerando a notícia veiculada no site do Senado, cujo título é ‘Primeiro ano de
governo teve 48 medidas provisórias editadas’, gostaria de solicitar informações
acerca da quantidade anual de todas as medidas provisórias editadas a partir do ano
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de 2002. Assim, gostaria de informações e identificação das medidas provisórias (ex:
MPV 871, 881 editadas em 2019) de 2002 até 2019, para fins acadêmicos.” (sic)
"Olá. Sobre o concurso do Senado que está em fase de escolha da banca, quero saber
qual formação é exigida para exercer o cargo de Engenheiro do Trabalho. Att." (sic)
“Solicito, com base na Lei de Transparência, a exibição dos pareceres nº 9/2019,
10/2019 e 11/2019, do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que
ainda não estão disponíveis para acesso no sítio eletrônico do Senado Federal.” (sic)
"Prezados senhores
Infelizmente fui incapaz de encontrar os termos do 'Acordo Brasil USA sobre uso da
Base de Alcântara'. Peço envio dos termos do acordo ao meu endereço eletrônico.
Com meus agradecimentos, XXXX." (sic)
“Solicito, em formato Excel, a situação e tramitação de todos os projetos de lei que
passaram por esta Casa, desde janeiro de 2014 até a presente data. Estes dados
serão utilizados na atualização dos projetos acompanhados pelo Banco do Brasil."
"Gostaria de verificar o portal para fazer a inscrição para o concurso público do Senado
a ser realizado nesse ano." (sic)
“Pelo pedido protocolo XXXX recebi a informação de um link pelo qual teria acesso
aos termos do acordo Brasil - EUA. Agradeço à informação. Verifico, entretanto que o
link anunciado não contém os termos do que foi aprovado pelo Senado e pela
Câmara. Na realidade tenho os termos da tentativa de acordo de 2000, que segue.
Fui informado de que houve algumas modificações sobre este texto e apreciaria
receber para conhecer exatamente o que foi negociado.
Veja os termos do acordo de 2000 até o art. I do acordo:
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
SOBRE SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO DOS
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA NOS LANÇAMENTOS A PARTIR DO CENTRO DE
LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA
O Governo da República Federativa do Brasil e O Governo dos Estados Unidos da
América (doravante denominados “as Partes”), Desejando expandir a bem sucedida
cooperação realizada sob a égide do Acordo-Quadro entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América sobre a Cooperação
nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior, assinado em 1º de março de 1996, Levando
em conta a política estabelecida pelo Governo da República Federativa do Brasil de
promover o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, Comprometidos
com os objetivos da não-proliferação e controle de exportação, como contemplado
nas Diretrizes do Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis, e
Acreditando que a colaboração continuada na promoção de seus interesses mútuos
concernentes à proteção de tecnologias avançadas poderia servir como uma
reafirmação do desejo comum de desenvolver ainda mais a cooperação científica e
tecnológica e a cooperação entre suas respectivas empresas afins do setor privado.
Acordam o seguinte:
ARTIGO I
Objetivo
Este acordo tem como objetivo...” (sic)
“Boa
tarde.
Me chamo XXXX, sou do estado do RN, e gostaria de informações sobre o concurso
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público do Senado. Será 1 vaga por estado? Tem previsão de quando começarão as
inscrições? E qual será o valor para pagamento da inscrição?”(sic)
“Olá, Bom dia! Gostaria de saber se nesse concurso do Senado Federal irão ter vagas
para ensino médio Apoio - Técnico Administrativo. Grato.” (sic)
“Solicito, por favor, acesso à íntegra das notas fiscais de contratação de locação ou
fretamento de aeronaves, por todos os senadores, nos anos de 2018 e 2019. Em caso
de os dados estarem disponibilizados em transparência ativa, favor indicar
concretamente o local.” (sic)
“Olá. Gostaria de solicitar a quantidade de cargos comissionados à disposição dos
senadores, em formato de planilha editável. A solicitação inclui os cargos
relacionados à mesa diretora, às lideranças partidárias e de blocos parlamentares e
às presidências das comissões. Atenciosamente.” (sic)
"Prezados Senhores do Senado,
Tenho verificado que o presidente do Senado tem feito uso de vídeos promocionais,
de qualidade profissional, em suas mídias sociais, a fim de promover a própria
imagem (segue link de exemplo)
https://twitter.com/i/status/1200559461355720704
Ora é fato que tais serviços não são gratuitos, aliás, na verdade, são muito caros.
Portanto, nos termos da Lei de Acesso à Informação, solicito que seja informado o
seguinte:
- Como foi contratado tal serviço;
- Quem produz as peças publicitárias;
- Qual o valor desses serviços contratados;
- Dê onde saem os recursos para bancar esses serviços;
Solicito também que sejam anexados os documentos que comprovem as
informações que forem prestadas." (sic)
"Prezados, boa tarde.
Solicito as notas fiscais apresentadas pelo senador XXXX, as quais não constam no
sistema do Senado Federal. São as seguintes:
- Nota do dia 30/10/2017 emitida para XXXX;
- Nota do dia 17/12/2017 emitida para XXXX;
- Nota do dia 12/02/2017 emitida para XXXX;
- Nota do dia 08/03/2019 emitida para XXXX.
Obrigado e bom trabalho." (sic)
“Carro oficial XXXX com motorista particular em porta de universidade. Qual o critério
para o uso de veículo oficial? Pelo que me conta, já não é de hoje que o senador de
XXXX vem fazendo uso indevido de carro oficial. Vou fazer uma denúncia e exigir o
ressarcimento à União, é uma vergonha, esse "representante" deveria dar o exemplo.”
(sic)
“Há três meses a Revista Época publicou uma matéria informando que o senador XXXX
se hospedou em um hotel, aproximadamente, por 7 dias no XXXX/XX e gastou milhões
com essa viagem. Segundo a notícia, o valor que o senador gastou em 1 semana é o
mesmo valor para se hospedar em outro hotel de mesmo padrão por 1 ano. Entrei em
contato com o Senado Federal e registrei uma mensagem para saber se essa notícia
era verdadeira e o senador enviou uma resposta informando que os jornalistas que
publicaram essa matéria são mentirosos. Entrei em contato com os jornalistas e eles
afirmaram que existem provas de que o valor milionário foi gasto pelo senador XXXX.
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Diante disso e baseado na LAI, solicito um posicionamento a respeito desse assunto,
pois estou na dúvida se é o senador ou os jornalistas que estão falando a verdade.
Acho que, se a revista é mentirosa, por qual motivo o senador ainda não processou
eles.”
“Prezados, boa tarde! Venho solicitar todas as cópias de notas fiscais apresentadas
pelo senador XXXX em nome da empresa XXXX, nos anos de 2015, 2016, 2017 e
2018. Minha justificativa para o acesso às notas é que no portal do Senado não é
possível obter detalhes sobre o motivo dos gastos, não é possível, em muitos casos,
saber se o gasto da cota parlamentar ocorreu com aluguel de veículos ou com
hospedagem. Caso seja inviável encaminhar as notas digitalizadas, nos colocamos à
disposição para retirá-las pessoalmente no Senado Federal. Grato!”(sic)
"O que o carro XXXX do Senado Federal estava fazendo na Feira dos Importados no
dia 19/11, por volta das 15 horas?" (sic)
"Solicito o envio, em arquivo aberto, editável e estruturado, referente a todas as
viagens solicitadas pelos senadores em 2019, em 2018 e em 2017, sejam em função
de líder ou de qualquer outro cargo dentro do Senado, para viajar. Tal viagem não
deve se enquadrar no que é reembolsado pela cota parlamentar. Fazem parte,
portanto, as viagens em missão oficial e viagens semelhantes, extraordinárias. O
Senado deve enviar o arquivo com as seguintes informações: 1) Data início da
viagem; 2) Data fim da viagem; 3) Assunto da viagem; 4) Destino da viagem; 5) Nome
do participante; 6) Partido e UF do participante; 7) Número de diárias pagas; 8) Valor
de todas as diárias pagas; 9) Valor unitário em reais; e 10) Tipo de passagem (classe
econômica, classe executiva etc).(sic)
"Gostaria de saber: quais são as formas de custear viagens por servidores e
senadores? Uma das formas é a Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar dos
Senadores (CEAPS). Outra forma são as missões oficiais. Há mais alguma outra forma
de custear viagens? Se sim, qual é? Qual trecho do regimento interno aborda essa
forma de custear as viagens? E qual trecho aborda as missões oficiais? O que pode
ser configurado como missão oficial? As missões oficiais valem apenas para
senadores ou também valem para servidores do Senado? É necessário fazer algum
relatório após a missão oficial? É necessário apresentar algo concreto após uma
missão oficial? Como funciona o sistema para reembolso de gastos em missões
oficiais? É necessário apresentar nota fiscal? Como são calculados os valores das
diárias pagas para missões oficiais? Há algum limite para despesas em missões
oficiais ou mesmo para o reembolso de passagens aéreas? Como é feita a compra de
passagens aéreas para missões oficiais?"(sic)
“Solicito planilha eletrônica contendo o acervo do Museu do Senado, contendo a
localização das obras e a sua situação, incluindo também obras das quais não se sabe
seu paradeiro.”(sic)
“Prezado Sr. Responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão do Senado Federal:
Introdução
A petição cadastrada como Petição (SF) nº 09 de 2019, protocolada em abril 2019
pelo Senador XXXX, contendo Pedido de Impeachment do XXXX do XXX, como se
pode ver na cópia constante no site do Senado, foi recebida na Assessoria Técnica da
SGM (Secretaria Geral da Mesa) pelo servidor XXXX, onde consta sua assinatura e
carimbo com número de matrícula e a identificação "XXXX".
Pedido com base na Lei de Acesso - lei 12.527 de 2011
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1) O referido servidor, Sr. XXXX, ainda HOJE (jan. 2020) permanece no cargo de XXXX ?
1-A) Em caso negativo, qual o nome do servidor que o substituiu no cargo, seu
número de matrícula, e a data em que foi nomeado ?
2) Em que data o servidor XXXX assumiu o cargo de XXXX do Senado, e por meio de
qual Ato ?
3) Qual o nome da autoridade que o designou para o cargo ?
4) Em relação à tramitação dos Pedidos de Impeachment de XXXX, qual é a atribuição
exata da Assessoria Técnica da SGM ?
5) Que prazo tem a Assessoria Técnica da SGM para dar andamento aos processos, e
com que base legal ou normativa ?
Desde já agradeço pelas informações. XXXX” (sic)
“Com base nos direitos do cidadão previstos na LAI, solicito o caderno de questões
do último concurso público realizado para o cargo de Analista Legislativo Taquigrafia.” (sic)
“Boa tarde!! Estou fazendo Mestrado em Direito e pesquisando sobre a Lei nº
13.655/2018 e o respectivo Decreto (Presidência da República) nº 9830/2019.
Gostaria de obter os pareceres, despachos, doutrinas, audiências públicas, debates,
discursos e todos os documentos que embasaram a referida Lei, o Decreto, seus
dispositivos e os seus vetos.
Agradeço antecipadamente a resposta no prazo mais breve possível e peço para me
confirmar o recebimento da presente mensagem.
Cordialmente, XXXX
Segundo e-mail: XXXX@XXXX” (sic)
“Gostaria de saber quantos senadores médicos existem no Senado Federal e quem
são.”
“Boa tarde. Gostaria de receber cópia do estudo que apurou os números de
incremento da arrecadação abaixo, citado na matéria também indicada abaixo.
Obrigado.
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/12/cae-analisa-cobrancado-imposto-de-renda-sobre-lucros-e-dividendos.
Com base em um estudo da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do
Senado, o autor cita que o projeto poderia aumentar a arrecadação, já em 2020, no
valor entre R$ 97 bilhões e R$ 124 bilhões. Desse total, 51% pertenceria à União
(cerca de R$ 50 bilhões a 63 bilhões) e 49% distribuídos a estados e municípios (entre
R$ 47 bilhões a R$ 61 bilhões) em seus fundos de participação, o FPE e o FPM.
Fonte: Agência Senado” (sic)
“Boa tarde.
PEDIDO DE INFORMAÇÃO COM BASE NA LEI DE ACESSO - Lei 12.527 de 2011
Quanto aos trâmites e procedimentos administrativos dos Pedidos de Impeachment
de XXXX, faço as seguintes perguntas:
1) Em caso de indeferimento da petição com Pedido de Impeachment pelo
Presidente do Senado, após o competente Parecer da AVOSF, como os Autores do
Pedido de Impeachment são notificados para ciência da decisão? Por meio de Carta
Registrada com AR (Aviso de Recebimento), em se tratando de cidadão sem inscrição
na OAB? Por meio de Diário Oficial do Senado, no caso de advogado com OAB válida?
Qual a base legal para a decisão quanto ao formato da intimação?
2) Cabe Embargos Declaratórios da decisão, para sanar eventuais omissões,
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contradições ou ambiguidades no texto? Qual a base legal para se afirmar que cabe
ou que não cabe Embargos Declaratórios?
3) Considerando o Artigo 1º § 1º da Lei 9784 de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito do Poder Legislativo, em tese cabe recurso da decisão que
indefere o Pedido de Impeachment? Qual a base legal para se afirmar que cabe ou
não cabe recurso?
4) A petição de Recurso deve ser encaminhada para a Mesa do Senado, para decisão
colegiada da Mesa?
Desde já agradeço pelas informações. XXXX” (sic)
“Prezados, bom dia. Meu nome é XXXX, Mat. XXXX, faço parte do Grupo de Estudos
em Tributação Ambiental (GTA-CNPq) da Universidade Federal do XXXX (XXX) e estou
pesquisando sobre a implementação de economia verde no Brasil. Gostaríamos de
requisitar todos os projetos de lei, sejam eles em andamento ou encerrados,
relacionados às temáticas do nosso Estudo:
- Economia verde
- Tributação verde
- Política nacional de transição para tributação/economia verde
Aguardo retorno.” (sic)
"Prezados, solicito que encaminhem o quadro de cargos efetivos (dia de referência:
31/12/2014). No aguardo." (sic)
“Boa tarde.
INTRODUÇÃO
A conduta do servidor público civil do Poder Executivo Federal é regulada pelo
respectivo Código de Ética - Decreto nº 1171 de 1994.
A conduta do senador da República é regulada pelo Código de Ética e Decoro
Parlamentar - Resolução nº 20 de 1993, do Senado Federal.
PEDIDO COM BASE NA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (Lei 12.527 de 2011)
1) A conduta do servidor público do Senado Federal é regulada por algum Código de
Ética? Quais leis, normas ou regulamentos internos regulam esta conduta?
Cordialmente, XXXX.” (sic)
“Srs. responsáveis, Gostaria de informações sobre em que fase está o trâmite interno
do concurso do Senado, bem como a previsão para divulgação da escolha da banca e
divulgação do edital. Atenciosamente, XXXX” (sic)
“Senhor responsável, gostaria de informações sobre em qual fase se encontra o
processo interno do concurso do Senado, bem como previsão para escolha da banca
e para o lançamento do edital. Atenciosamente, XXXX.” (sic)
“Sabem me informar se cairá inglês no cargo de policial legislativo (nível médio) do
concurso do Senado? O edital de fato sairá até o final de março?” (sic)
"Requeiro, com base no disposto no art. 10 da Lei nº 12.257, de 2011, combinado
com o art. 7º, II, da mesma lei, as seguintes informações referentes ao processo
legislativo do Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de 2018, de autoria dos
Senadores XXXX e XXXX:
- Houve algum apoio ou orientação formal por parte da Consultoria Legislativa do
Senado Federal para a redação do referido projeto, do relatório apresentado pelo
Senador XXXX na Comissão de Constituição e Justiça ou da emenda apresentada em
Plenário pelo Senador XXXX?
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- Se sim, qual a natureza do serviço prestado?
Desde já agradeço a atenção." (sic)
“Requeiro, com base no disposto no art. 10 da Lei nº 12.257, de 2011, combinado
com o art. 7º, II, da mesma lei, as seguintes informações:
- Qual o número de Projetos de Decreto Legislativo de autoria de Senadores que
tramitaram no Senado Federal durante a 55ª Legislatura (2015-2018)?
- Qual o resultado da tramitação dos Projetos de Decreto Legislativo neste período?
Quantos foram aprovados / rejeitados / arquivados ao final da legislatura?
- Qual o tempo médio para aprovação de um Projeto de Decreto Legislativo no
Senado Federal?
Desde já agradeço a atenção. ” (sic)
“Senhores, gostaria de fazer concurso para analista legislativo - processo legislativo e
gostaria de saber qual a formação necessária.” (sic)
“Bom dia, vi que no "Quadro de Cargos Efetivos do Senado Federal - Carreiras de
Especialização em Atividades Legislativas" está inclusa a especialidade "Engenharia
do trabalho". Como há movimentação da Casa a fim da realização de concurso
público (previsto 1 vaga para essa especialização de engenheiro do trabalho),
gostaria de saber mais detalhes sobre esse cargo, como atribuições do cargo (o que
faz, com o que trabalha), requerimentos (exigência de diploma em qual tipo
engenharia) e mais outros fatores relevantes sobre essa especialidade, visto que não
é uma especialidade muito tradicional. Agradeço a atenção.“ (sic)
“INTRODUÇÃO
Pelo Art. 143 da Lei 8112/90, ‘a autoridade que tiver ciência de irregularidade no
serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata (...)’.
Pelo Art. 138 do RASF, ‘a autoridade que tomar conhecimento de irregularidade
disciplinar nos serviços do Senado Federal é obrigada a levá-la ao conhecimento do
Diretor-Geral’.
E na página da Ouvidoria SF, consta a informação: Que tipos de manifestação são
recebidas pela Ouvidoria ? ‘Podem ser registradas sugestões, críticas, elogios,
reclamações e denúncias pertinentes às atribuições do Senado Federal.’
PEDIDO DE INFORMAÇÃO COM BASE NA LEI DE ACESSO - LEI 12.527/11
1) Caso um cidadão tome conhecimento de irregularidades, poderá formalizar
denúncia contra servidor do Senado diretamente na Ouvidoria, dentro das
formalidades do Art. 144 da Lei 8.112/90?
2) Considerando que o Art. 143 da Lei 8.112/90 e o Art. 138 do RASF não especificam
setor, poderá o cidadão, se quiser, encaminhar sua denúncia a outra autoridade do
Senado, diversa da Ouvidoria?
3) A denúncia corre em segredo de Justiça?
4) Como o cidadão autor da denúncia pode acompanhar e fiscalizar o andamento de
sua denúncia, para saber o que foi feito, por quem foi feito e como; ou se o servidor
denunciado foi afastado preventivamente pelo Artigo 147 da Lei 8.112/90; para
reclamar da demora na apuração; e para tomar conhecimento do resultado da
denúncia, e se quiser, recorrer?
5) Existe um nº de protocolo ou de processo, que o denunciante possa consultar pela
Internet, mediante senha?
6) Da decisão do processo disciplinar, cabe embargos declaratórios do denunciante,
em caso de omissão, contradição ou ambiguidade?
7) Da decisão do processo disciplinar, cabe recurso a algum órgão colegiado do
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Senado?
8) O eventual arquivamento da denúncia ou a eventual absolvição do denunciado, no
âmbito interno do Senado Federal, impedem nova denúncia ao TCU ou ao MPF?”
(sic)
“Prezados, Gostaria de saber se há alguma norma quanto à participação de
deficientes físicos em concursos para o cargo de Policial Legislativo, em especial
quanto às restrições, especificações das deficiências e parâmetros para aprovação
em exame médico. Caso não haja, solicito a informação quanto à orientação nesse
sentido que o edital previsto para 2020 irá seguir. Para fins de esclarecimento, alguns
órgãos policiais realizam concursos com vagas reservadas para PCD e dão
provimento aos aprovados (PCDF, PCMG, etc.) e outros não o fazem (PF, PRF, etc.).
Desde já, agradeço a atenção e o tempo despendido.” (sic)
“Olá. Gostaria de saber o quantitativo de aposentadorias concedidas no período de
30 de julho de 2014 a janeiro de 2020. Obrigada.” (sic)
“Olá. Gostaria de saber o quantitativo de aposentadorias concedidas no período de
30 de julho de 2014 a janeiro de 2020 para os cargos:
Analista Legislativo - Especialidade Administração
Analista Legislativo - Especialidade Processo Legislativo
Obrigada.” (sic)
"Olá, eu queria informações sobre o concurso do Senado Federal. Mais
especificamente sobre o cargo de analista redação e revisão de textos (o cargo para
o pessoal de letras). Você pode me informar onde eu posso encontrar quantos
cargos vagos existem na Casa para essa especialidade e se a comissão do concurso
pode fornecer quais matérias estarão no edital para esse cargo? Obrigado desde já!"
(sic)
“Boa tarde, gostaria de saber se o cargo de analista legislativo-área administrativa
será apenas para pessoas com formação em Administração ou em qualquer área.
Agradeço o retorno.” (sic)
“Boa tarde, solicito as seguintes informações sobre a Rádio Senado:
- Qual foi o custo total da operação em 2019? Qual foi o custo total da operação em
2018? Qual foi o custo total da operação em 2017? Qual foi o custo total da
operação em 2016? Qual foi o custo total da operação em 2015?
- Quanto foi pago em direitos autorais para reprodução de músicas em 2019?
Quanto foi pago em direitos autorais para reprodução de músicas em 2018? Quanto
foi pago em direitos autorais para reprodução de músicas em 2017? Quanto foi pago
em direitos autorais para reprodução de músicas em 2016? Quanto foi pago em
direitos autorais para reprodução de músicas em 2015?
- A Rádio Senado tem um registro com os nomes e os autores de todas as músicas
que tocou em 2019 e quantas vezes tocou cada uma delas? Se sim, gostaria de ter
acesso a esse arquivo. Caso haja apenas parte dessas informações, tudo bem,
continua interessando. Desde já, muito obrigado!” (sic)
"Prezados,
Solicito, encarecidamente, que seja disponibilizado os seguintes normativos
jurídicos:
1) IV Convenção de Haia sobre as leis e costumes da guerra terrestre
e seu anexo (1907).
2) I Convenção de Genebra que protege os feridos e doentes das
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Forças Armadas em campanha (1949)
3) II Convenção de Genebra que protege os feridos, doentes e
náufragos das Forças Armadas no mar (1949)
4) III Convenção de Genebra que protege os prisioneiros de
guerra (1949)
5) IV Convenção de Genebra que protege a população civil (1949)" (sic)
"Prezados, desejo saber se o manual que anexei, é o mais atual para o próximo
concurso do Senado ou se há algo ainda mais atualizado? Caso haja, onde posso
fazer o download? Obrigada." (sic)
“Requeiro, com base no disposto no art. 10 da Lei nº 12.257, de 2011, combinado
com o art. 7º, II, da mesma lei, os nomes dos Senadores que, na data de 10/07/2018,
ocupavam o cargo de líderes dos seguintes partidos:
- MDB
- PSDB
- PT
- PP
- PSD
- DEM
- PSB
- PDT
- PC do B
- PV
Desde já agradeço a atenção.” (sic)
"Vi que foi autorizado o concurso, para este ano, com 40 vagas. No entanto, gostaria
de saber se haverá ao menos cadastro reserva para Psicólogo. Obrigada!" (sic)
"Gostaria de solicitar cópia, via documento PDF, das questões objetivas e discursivas
de todos os cargos referentes ao concurso do Senado realizado em 2011/2012." (sic)
“Eu, XXXX, gostaria de saber se o concurso público será nacional, pois não é justo que
os concursos tanto da Câmara, quanto do Senado seja restrito (prova de seleção)
somente em Brasília, os quais têm de ser aplicado nacionalmente para que todos os
concurseiros de todo o Brasil possam participar. O que não ocorreu com outros
passados, restringindo-se somente em Brasília. O Congresso Nacional representa
todo o Brasil, não apenas Brasília. Atenciosamente, XXXX.” (sic)
"Gostaria de ter acesso à todas as notas fiscais apresentadas por ex-senadores e
senadores, no ano de 2019, referentes a ressarcimento de despesas com 'serviços
médicos-hospitalares, odontológicos e laboratoriais – pessoa jurídica'; 'indenizações
e restituições' e 'ressarcimento com assistência médica/odontológica'." (sic)
“Gostaria de ter acesso a todas as notas fiscais apresentadas por ex-senadores e
senadores, de 2009 a 2019, referentes ao ressarcimento de despesas com "serviços
médicos-hospitalares, odontológicos e laboratoriais – pessoa jurídica"; "indenizações
e restituições" e "ressarcimento com assistência médica/odontológica." (sic)
“Prezados, bom dia, gostaria de saber a quantidade de servidores do Senado do
cargo de Analista de Processo Legislativo aposentados nos últimos 5 anos, quais
sejam, os anos de 2014 a 2019.” (sic)
“Bom dia; Seria possível adquirir a prova da Área de Assistência Social/Analista em
Enfermagem e seus quadros de respostas. Grata pela atenção.” (sic)
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"Boa tarde!
Tenho uma dúvida acerca dos cargos vagos que constam no relatório 'Quadro de
Cargos Efetivos do Senado Federal', disponibilizado no site do Senado, na seção
CONCURSOS.
Vi que há o total de 232 cargos de Analista Leg. Administração, dos quais 112
encontram-se vagos. O concurso que virá deverá suprir todas essas vagas ou há
previsão legal para que estas vagas em aberto continuem assim?
Esta dúvida surgiu pois vi que na autorização do concurso há a previsão de apenas 2
vagas para este cargo.
Obrigada, fico no aguardo de seu retorno. Att, XXXX." (sic)
“Desejo saber se há possibilidade de vagas para profissional graduado em medicina
do concurso previsto para 2020, pois verifiquei no site do Senado no quadro de
cargos efetivos o total de 30 cargos para médicos em 2020, sendo que desses apenas
26 foram ocupados, resultando em 4 cargos vagos até o momento. Sou formada pela
Universidade Federal de XXXX/XX, tenho título de especialista em anestesiologia pela
Associação Médica Brasileira e tenho interesse em participar do concurso.”
“Boa tarde! Sou bacharel em Teologia, e gostaria de fazer o próximo concurso para o
Senado Federal, todavia percebi que não há previsão de concurso para qualquer
formação superior. Poderiam, por gentileza, informar-me qual dos concursos eu
poderia fazer devido não ter nenhuma das formações exigidas para o próximo
certame?” (sic)
“No Senado Notícias há uma matéria com o tema: Conheça projetos que se tornaram
leis no primeiro semestre, em que o XXXX do Senado, XXXX, mencionou que o
primeiro semestre de 2019 foi o mais produtivo dos últimos 25 anos no Congresso
Nacional, com base em relatório da Secretaria Geral da Mesa. Diante disso, gostaria
de receber esses relatórios.”
"Boa tarde. Sobre o concurso do Senado em 2020, gostaria de saber, sobre o cargo
de Analista Legislativo na especialidade Registro e Redação Parlamentar, qual será a
especialidade que será exigida para esse cargo? Respeitosamente, XXXX." (sic)
"Bom dia.
Estou me preparando para a prova do Senado Federal e gostaria de saber se teria
como eu ter acesso a uma prova aplicada em 2012, mais especificamente a prova de
Analista Legislativo - Administração. Já procurei em todos os sites de concurso e não
encontro. Será que vocês poderiam me ajudar? Obrigada." (sic)
“Oi, boa tarde! Me chamo XXXX, escrevo pra pedir informações sobre o concurso do
Senado, já vi na net que o edital deve sair até o fim de março, em outro local vi que
pode sair entre junho e julho, então escrevo pra perguntar somente o seguinte, em
que mês acreditam ou sabem que vai ser a prova? Estou imaginando que será entre
julho e setembro, mas gostaria de ter um período certo ou mais aproximado, quando
lerem por favor me digam, se não houver uma informação certa, quero saber ao
menos quando acreditam que vai ser a prova, é isso, obrigado, até mais e aguardo
resposta.” (sic)
“Este pedido é em complemento ao pedido XXXX. O acordo Brasil/EUA para uso da
Estação de Lançamento de Alcântara menciona, por exemplo, no art. IV, 4, Planos de
Transferência de Tecnologia vinculados entre os dois países. Estou solicitando cópia
desse acordo. Obrigado. XXXX.” (sic)
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“Prezados, no ano de 2013 sofri demissão no serviço público federal em função de
abandono de cargo. Como não impede nova posse, tomei posse num outro concurso,
no qual estou desde 2016 sem que tenha havido qualquer conduta desabonadora.
Posso prestar o próximo concurso do Senado e, se for o caso, tomar posse sem
qualquer problema, tendo em vista que o Edital pede declaração do órgão
vinculado?” (sic)
"Prezados, solicito que me encaminhem o arquivo referente ao quadro de cargos
efetivos (dia de referência: 31/12/2014). No aguardo." (sic)
“Requisitamos acesso às informações listadas abaixo, referentes à disponibilização,
mediante transparência ativa, de dados abertos sobre aposentados e pensionistas do
Senado Federal. Para facilitar a compreensão das informações fornecidas,
requisitamos que cada item seja respondido separadamente, indicando o número a
que se refere:
1 – Onde é possível localizar o conjunto de dados, incluindo dados sobre
remuneração, sobre aposentados e pensionistas do Senado Federal? Favor indicar
URL (link).
1.1 – Caso não seja possível localizar esse conjunto de dados:
1.1.1 – Por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre?
1.1.2 – Há planejamento para disponibilização dos dados de aposentados e
pensionistas do SF da mesma forma que é feito pelo Poder Executivo? (vide links
abaixo)
http://dados.gov.br/dataset/gestao-de-pessoas-executivo-federal-pensionistas
http://dados.gov.br/dataset/aposentados-poder-executivo-federal
1.1.2.1 – Caso sim, qual é o prazo, aproximado ou estimado, para a disponibilização
dos dados em questão?
1.1.2.2 – Caso não, por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre?” (sic)
"Bom dia! Sou pesquisador e estou tentando acesso às notas taquigráficas da 77ª
Sessão Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É possível
acesso ao referido documento? Att, XXXX." (sic)
"Envie os projetos aprovados pelo Senado, em 2019, que foram transformados em
lei." (sic)
“Boa tarde, estou acompanhando o processo de autorização do concurso do Senado
e gostaria de saber se os candidatos formados em engenharia elétrica também
podem concorrer a vaga na área de engenharia eletrônica/telecomunicações. Vocês
poderiam me tirar essa dúvida
“Boa tarde,
Me chamo XXXX e sou estudante de direito, estou prestes a realizar o Trabalho de
Conclusão de Curso e o meu tema será sobre Controle de Constitucionalidade feito
na CCJC do Senado Federal, por isso gostaria de saber quantos projetos de lei
ordinária, complementar, PEC´s foram arquivados e aprovados nos últimos 4 anos.
Se possível, a estimativa também vir em porcentagem, seria bom. Obrigado.” (sic)
"Bom dia, tenho uma dúvida sobre as vagas do próximo concurso do Senado: as
vagas para analista administrativo será para qualquer área de formação?
Agradeço o retorno." (sic)
“Bom dia!
Saiu a confirmação do concurso para o Senado.
Mas, acessei a ata e vi que não tem vagas para consultor... é isso mesmo?
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Sou da área da Educação, não tem vaga para esta área mesmo?
Outra pergunta: para o Museu do Senado, como é a seleção? Educadores,
museólogo... Att, XXXX” (sic)
“Boa tarde, sou XXXX gostaria de tirar uma dúvida sobre o seguinte assunto qual
local consigo as informações pertinentes a concursos públicos do Senado sobre a
carreira técnico policial legislativo do Senado Federal sou do interior do Paraná e
admiro muito essa carreira e sei que vou lutar com muito esforço por uma vaga e
contribuir muito para esse fim me preparo para essa função por toda uma vida
seguindo os caminhos lícitos mesmo quando criança para que nada venha desabonar
minha chance de realizar esse sonho.” (sic)
“Bom dia, desejo saber quando sai o edital pro senado. Previsão da prova.” (sic)
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“Prezados,
Gostaria de receber o arquivo que contém a exposição de motivos da Lei nº
13.303/2016 que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade
de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da união, dos estados, do
distrito federal e dos municípios. Grato.” (sic)
"Boa Noite!
Gostaria de saber se os servidores efetivos e servidores comissionados do Senado
Federal recebem auxílio-transporte. Qual valor? Qual norma autorizativa que
permitiu esse benefício? Muito obrigado, XXXX." (sic
"Temos alguma solicitação de Lei Complementar a PEC 6/2019 no tocante a
funcionário público se aposentar e ter que sair da empresa/instituição que trabalha?
Alguma solicitação no segmento de reversão nesse item? Ainda mais quando se tem
mais de 34 anos de empresa e a exerção do direito só acontecer 3 (três) meses
depois da publicação da PEC 6/2019?" (sic)
“Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas) venho
requerer o acesso, em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11),
aos seguintes dados:
- Lista dos passageiros e seus cargos nos voos da FAB em 2019 solicitados pelo
presidente do Congresso Nacional, inclusive quando o cargo estava ocupado pelo
interino.
Solicito que as informações sejam fornecidas em formato digital, quando disponíveis,
conforme estabelece o artigo 11, parágrafo 5º da lei 12.527/2011. Na eventualidade
de as informações solicitadas não serem fornecidas, requeiro que seja apontada a
razão da negativa bem como, se for o caso, eventual grau de classificação de sigilo
(ultrassecreto, secreto ou reservado), tudo nos termos do artigo 24, parágrafo 1º da
Lei 12.527/2011. Desde logo agradeço pela atenção!” (sic)
*
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Negativa Integral de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado
Federal

