Relatório Mensal de Atendimentos da Lei de Acesso à Informação
Serviço de Informação ao Cidadão (SICLAI)

Julho de 2020
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1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 61 (ANEXO)
2. Prazo de resposta
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3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO
SENADOR
REMUNERAÇÃO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
SERVIDOR
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
CONTRATOS E LICITAÇÕES
LEGISLAÇÃO
RECURSO
TOTAL GERAL

PEDIDOS
18
18
9
4
3
3
3
1
1
1
61

%
29,5%
29,5%
14,8%
6,6%
4,9%
4,9%
4,9%
1,6 %
1,6 %
1,6 %
100,0%

4. Local da informação recuperada
2%

24%
PORTAL: informação integralmente
disponível no Portal do Senado
Federal
DEMAIS FONTES: informação
recuperada do acervo documental,
bases de dados ou atos normativos

74%

INEXISTENTE: informação não
existente no acervo documental ou
bases de dados do Senado Federal

5. Negativas de acesso e recursos
 Houve 3 (três) negativas integrais de acesso a pedidos formulados no mês de julho
de 2020.
 Não houve negativas parciais de acesso a pedidos formulados no mês de julho de
2020.
 Foi apresentado 1 (um) recurso no mês de julho de 2020.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Gostaria de obter a relação nominal dos senadores oriundos das forças policiais nas
legislaturas 2011-2015 / 2015-2019 / 2019-2023.”(sic)
"Olá, solicito a íntegra do parecer formulado pelo consultor legislativo XXXX, em razão
de consulta do senador XXXX acerca da interpretação do art. 142 da Constituição
Federal." (sic)
“Bom dia. Venho, representando o setor de cerimonial da Câmara Municipal de XXXX,
por meio deste, requisitar informações acerca das comendas, das homenagens e dos
títulos de cidadãos agraciados pelo Senado Federal. Requer informações sobre
quantas e quais são as homenagens que a Casa entrega; qual o trâmite e a regulação
das mesmas. Tal pesquisa está sendo realizada pela Câmara Municipal de XXXX com o
intuito de atualizar as comendas da Casa. Atenciosamente, XXXX.” (sic)
“Fazendo uma auditoria nas despesas do mês de janeiro /2020.
Encontrei as seguintes dificuldades:
1- Como é feita a classificação do Elemento de Despesas - (92)?;
2- Como é feita a classificação do Elemento de Despesas- (39)?;
3- Ao final do relatório mensal não tem o Total das despesas do mês, porque?;
4- Em virtude do art. 31 da lei 12.527 de 18.11.2011, não tenho acesso ao ex-senador
que gerou a despesa, certo? Só consigo ter acesso ao nome na Justiça?” (sic)
"Olá! Solicito indicativo do valor gasto pelo Sistema Integrado de Saúde (SIS) do
Senado Federal com exames de detecção da Covid-19 de março a junho de 2020.
Também peço o número de servidores, terceirizados e estagiários vinculados à Casa
que se submeteram a exames. Obrigada." (sic)
"Preciso da confirmação dos seguintes números - despesas janeiro/2020.
R$ 789.658,36 - Ressarcimento de despesas médicas "ex senadores e dependentes"
R$ 859.565,68 - Reembolso de despesas com saúde de "senadores e ex- senadores e
dependentes"
R$ 28.455.454,89 - Reembolso de despesas com saúde dos servidores
Total R$ 30.771.788,92." (sic)
"Preciso saber como tenho acesso aos contratos:
1-) XXXX - 23/01/2020 - R$ 239.168,81.
2-) XXXX - 14/01/2020 - R$ 173.120,51.
3-) XXXX - 13/01/2020 - R$ 1.187.006,38.
Obrigado." (sic)
“Olá, em razão dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, gostaria de ter
acesso aos seguintes materiais:
Fotos:
de sessões da Comissão Temporária do Código de Menores
dos senadores (durante os anos de 1989 e 90): XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX,
XXXX
da sessão De 24 de maio de 1989
da Sessão Conjunta em 28 de setembro de 1989
da sessão da Comissão Temporária do Código de Menores em 29 de junho de 1990
da sessão no plenário em 29 de junho de 1990
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Arquivos de áudio ou vídeo:
1) da sessão no plenário em 29 de junho de 1990.” (sic)
“Bom dia gostaria de participar do processo seletivo (concurso 2020) para analista
administrativo. Gostaria de mais detalhes sobre a data de inscrição e das provas. Já
tive XXXX e gostaria de saber também se me enquadro como PCD.” (sic)
"Solicito o envio da lista oficial de votação do PL 2630/2020." (sic)
“Gostaria de solicitar a resolução do Senado Federal que autoriza a contratação do
empréstimo solicitado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo XXXX. Em
seguida apresento as informações encontradas no site do BID.
Identificação do projeto: BR-T1167
Título do projeto: Apoio à Estruturação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
da cidade do XXXX
Data da aprovação: 06/10/2010
Objetivo do projeto: Empréstimo para financiar a seleção e contratação de serviços de
consultoria necessários para a realização de um programa de cooperação técnica para
apoiar a estruturação do plano de mobilidade urbana sustentável da cidade do XXXX.
Custo total do projeto: USD 1,250,000
Devedor: município do XXXX
Fonte da informação: https://www.iadb.org/en/project/BR-T1167.” (sic)
"Olá, Seria possível a disponibilização da última prova discursiva aplicada no concurso
para o cargo de Advogado do Senado? Att," (sic)
"Quanto o Senado pagou de despesas médicas de qualquer tipo para senadores e
dependentes em 2019?" (sic)
“Bom dia, estou fazendo uma monografia do Curso de Direito (Universidade Estadual
de XXXX/XX) acerca da abstrativização do controle de constitucionalidade difuso no
STF e, como material de base, gostaria de ter acesso às Resoluções de suspensão da
execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal expedidas pelo Senado Federal (1988/2020).
Seria possível? Atenciosamente, Acadêmica XXXX.” (sic)
"Gostaria de solicitar a resolução do Senado Federal que autoriza a contratação do
empréstimo solicitado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo Brasil. Em
seguida apresento as informações encontradas no site do BID.
Identificação do Projeto: BR-T1150
Título do Projeto: Estruturação do Corredor BRT T5 da Cidade do XXXX
Data da Aprovação: 10/11/2009
Objetivo do Projeto:O objetivo é realizar os estudos necessários para completar a
estruturação do projeto de infraestrutura do corredor e para estruturação da
concessão de serviços de transporte coletivo do BRT sob diferentes esquemas de
participação privada.
Devedor: Município do XXXX
Fonte da informação: https://www.iadb.org/en/project/BR-T1150." (sic)
“Em atenção à Lei de Acesso à Informação, gostaria que informassem se as
progressões por merecimento e antiguidade, descritas nos artigos 18 a 23 da seção IV
- do Desenvolvimento Funcional, do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
descritas no anexo ao ato nº 2, de 8 de março de 2018, da Comissão Diretora do
Senado Federal, estão sendo deferidas e pagas aos servidores do Senado Federal
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durante o período de congelamento previsto na Lei Complementar 173/2020,
sancionada pelo presidente da República? Se estão sendo pagas, qual o embasamento
legal para tal decisão?” (sic)
“Gostaria de saber a distribuição dos senadores(as) eleitos (as) em 2014 e 2018 por
gênero e cor/raça.”(sic)
“Solicito o envio do relatório oficial da votação do PL 2630 onde deve aparecer o
nome dos 44 senadores que votaram favorável à aprovação e os 32 que votaram
contra, conforme noticiado no site do Senado, o relatório que enviaram
anteriormente só consta 40 votos favorável.”(sic)
“Prezados, bom dia. Gostaria que me enviassem a lista das proposições (PL, PLP, PEC,
etc.), com tramitação ativa no Senado, que versam sobre a alteração do art. 26, II e
art. 151 da Lei nº 8.213/91. Peço a gentileza de o arquivo vir em formato excel (slsx) e
com os seguintes parâmetros:
Proposição, número, ano, data de apresentação, ementa, autor, partido, UF,
comissões por onde tramitará, situação.
Atenciosamente, XXXX.”(sic)
“Olá! Solicito lista dos senadores que foram diagnosticados com covid-19, desde o
início da pandemia (março a junho). Também solicito quantitativo de servidores da
Casa que contraíram o vírus, sem identificação pessoal de qualquer espécie.
Obrigada, desde já!” (sic)
“Prezado Senado Federal,
Enquanto pesquisador, devidamente cadastrado no CNPq, necessito de informações
para minha pesquisa que analisa o grau de cumprimento da sentença do caso XXXX,
julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por parte da Administração
Pública brasileira. Assim sendo, há informações que estão sob a posse desse órgão
que serão úteis à minha pesquisa. Segue, portanto, as informações que necessito:
1) Qual é a situação atual dos Projetos de Lei do Senado nº 245/2011 e 236/2012? Há
na legislação brasileira a tipificação do crime de delito forçado ou qualquer projeto
por parte do Estado para tal? Em caso negativo, há medidas para garantir o
julgamento e a punição desse crime enquanto não há sua tipificação?
2) Há alguma iniciativa estatal, seja originária do Poder Executivo ou do Poder
Legislativo, para revogar a Lei nº 6.683/1979 (Lei da Anistia) ou alterá-la, a fim de
garantir a ocorrência de processos de natureza penal contra os autores das violações
de direitos humanos do caso "XXX"?
Possuo também perguntas acerca da atuação do Poder Executivo que gostaria de
realizar, dada a relutância deste em me ceder essas informações. Considerando o
dever do Poder Legislativo em fiscalizar as ações do Executivo, questiono também se
posso enviar em anexo o restante das perguntas. Agradecido, XXXX.” (sic)
"Olá, gostaria de solicitar informações sobre o tratamento dado pelo Senado para o
empréstimo contratado pelo Governo do Estado junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento denominado 'Programa Rodoviário do XXXX'. Tal empréstimo foi
autorizado pela Lei nº 6001, de 06 de Julho de 2011, fonte:
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f5fb8
6685f73c7f6832578c60065c1a1?OpenDocument&Highlight=0, banco interamericano.
Adianto que através de pesquisa nos órgãos estaduais não foram encontradas
informações satisfatórias sobre esse projeto, sendo assim, recorro a este canal. Grata
desde já." (sic)
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"Prezados, Me envie a tabela de diárias no Senado, Câmara dos Deputados e
Presidência. Obrigada."(sic)
“Sou tecnólogo em gestão pública, e gostaria de saber se posso concorrer à vaga
neste novo concurso público para o Senado, analista legislativo na área de
administração. Obrigado.” (sic)
“Boa noite, gostaria de saber quantos servidores do Senado Federal estão afastados
por suspeita ou confirmação de infecção por Covid-19?” (sic)
“Boa tarde! Gostaria de saber se o Senado Federal dispõe de algum ato normativo
que, destinado ao seu quadro de servidores, regulamente a Lei Complementar nº
173/2020, publicada no D.O.U., de 28/05/2020, (conhecida como Lei de ajuda aos
Estados e Municípios), especialmente no tocante ao inciso I, de seu artigo 8º, que
proibiu a concessão, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores, no período que se
estende até 31/12/2021. Muito obrigado.” (sic)
“Prezados, boa noite. Gostaria de saber um pouco sobre o cargo de Advogado do
Senado Federal. Há alguma aba do site que eu possa achar os processos em que eles
atuam? Pareceres e posicionamentos?
“Olá, gostaria de solicitar informações sobre contratação deste empréstimo junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento:
ID do projeto: BR-T1167
Área: Transporte
Título do projeto: Apoio à Estruturação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
da Cidade do XXXX
Objetivo do projeto: Empréstimo para financiar a seleção e contratação de serviços de
consultoria necessários para a realização de um programa de cooperação técnica para
apoiar a estruturação do plano de mobilidade urbana sustentável da cidade do XXXX.
Valor do empréstimo: US$ 1.000.000,00 (empréstimo do BID) e US$ 250.000,00
(contrapartida do Município)
Link: https://www.iadb.org/en/project/BR-T1167.” (sic)
"Bom dia! Gostaria de saber se há expectativa de anúncio da banca organizadora do
concurso desta Casa ainda no presente mês de julho? Muito obrigada." (sic)
"Oi! Fiz uma solicitação sobre os senadores do DF, ex-senadores do DF e respectivos
dependentes cadastrados no plano de saúde do Senado Federal. O órgão me
respondeu com uma lista contendo 21 nomes, porém, não enviou os preços dos
serviços utilizados entre 2018 e junho de 2020. Com base na Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e no Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2012, solicito recurso para
que seja informado qual foi o valor das despesas dos serviços utilizados por essas 21
pessoas, porque o plano de saúde é bancado em parte por dinheiro público." (sic)
“https://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunas/concurso-do-senado-notazero-para-a-fgv/.
https://www.jornalcontabil.com.br/pandemia-de-coronavirus-esta-levando-o-brasilao-caos/.
Boa noite, equipe do Senado. Deixo aqui essas considerações.
A FGV mostrou-se totalmente despreparada para aplicar um concurso de tamanha
magnitude. E também ela tinha uma ligação com a antiga mesa do SF que a
proporcionava benefícios escusos. A prova deveria ficar para o início do próximo ano
devido à covid, pois muitos Estados estão ainda arcando com as consequências da
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pandemia. Ou no máximo ser em dezembro. É verdade que a prova será em janeiro?
Venho mediante este e-mail exercer um direito. Art. 5 CF - todos têm direito a receber
dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Abaixo
deixo uma imagem para que a comissão reflita a Respeito. Sei que há pressa em fazer
o concurso, mas toda cautela é necessária, visto que em cada Estado há uma
realidade e um caos.” (sic)
“Boa noite, Por gentileza é possível saber qual a composição partidária das
RESPONDIDO
legislaturas da Câmara dos Deputados e do Senado de 1990 até atualmente.”(sic)
NEGATIVA
“Boa tarde! Queria saber de verdade quantos senadores estão sendo processados por
INTEGRAL DE
roubo do dinheiro público.” (sic)
ACESSO
“Encaminhamento do pedido de informações à Secretaria de Recursos Humanos do
RESPONDIDO
Senado Federal.” (sic)
“Bom dia! Me foi informado que não há registro estruturado sobre realização de
votação secreta por requerimento dos parlamentares. Existe algum registro, mesmo
que não estruturado, que possa me ajudar a encontrar informações sobre essa
hipótese de voto secreto? Gostaria de saber se ela foi utilizada alguma vez desde a
RESPONDIDO
promulgação da Constituição de 1988. Entendo que talvez vocês não consigam
acessar com facilidade essa informação, mas existe algum registro que vocês possam
me enviar para que eu possa tentar encontrar essa informação?” (sic)
“Prezado (a), boa tarde! Gostaria de me informar sobre o edital para o concurso do
Senado Federal para o cargo de Analista Legislativo - Saúde - Enfermeiro. O concurso
RESPONDIDO
foi cancelado ou o edital poderá sair ainda este ano ou ficará para o ano que vem?
Fico no aguardo. Att. XXXX” (sic)
"Prezados, Meu nome é XXXX, sou argentina radicada no Brasil e preciso saber se eu
posso prestar concurso para o Senado. Nunca vi essa informaçãoo em editais anterio- RESPONDIDO
res, só em referência a portugueses. Fico no aguardo. Att. XXXX." (sic)
"Bom dia, quando será a escolha da banca para o próximo concurso?" (sic)
“Boa tarde! Gostaria de solicitar informações a respeito da escolha da banca para o
concurso público do Senado Federal. Já houve a escolha? O projeto básico será
disponibilizado ao público em geral? Obrigado.” (sic)
“Bom dia, Gostaria de ter acesso ao projeto e discussões relativas ao art. 113 do ADCT
‘Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia
de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e
financeiro’.”(sic)
“Bom dia. Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011), solicito à Comissão Organizadora do próximo concurso do Senado Federal
informações acerca do andamento do processo de escolha da banca examinadora
para a realização das provas, mais precisamente em relação a uma previsão de
quando esta etapa será concluída. Solicito, também, a previsão atualizada da efetiva
realização das provas, tendo em vista o atual cenário de saúde pública do país
referente aos crescentes casos de Covid-19. Grato desde já.” (sic)
“Minha pergunta é: para participar do concurso do Senado Federal para o cargo de
técnico legislativo na área da Polícia Legislativa é preciso ter um curso de formação ou
não precisa ter experiência? Agradeço desde já.”(sic)
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“Prezados Senhores,
Solicito cópia dos seguintes documentos para fins de pesquisa acadêmica, em nível de
doutorado em História:
1) Documento nº 00088 - Encaminhado pelo Conselho Estadual de Defesa dos direitos
das Mulheres do Espirito Santo - em 11.05.2012
2) Documento nº 00089 - Documento encaminhado pelo senhor XXXX - governador
do estado do Espirito Santo - 11.05.2012
3) Documento nº 00090 - Documento da delegada XXXX - Policia Civil ES (11.05.2012)
4) Documento nº 00091 - XXXX - presidente do Tribunal de Justiça do ES - 11.05.2012
5) Documento nº 00092 - Fórum de Mulheres do Espirito Santo - 11.05.2012
6) Documento nº 000120 - promotor XXXX - Centro de Apoio Operacional Criminal do
ES. Of. CACR nº 293-2012 - 25.05.2012
7) Documento nº 00165 - XXXX - Secretaria de Estado da Saúde - ES - Oficio 2621-2012
- GAB - SES 18.06.2012
8) Documento nº 00212 - promotor XXXX - Centro de Apoio Criminal MPES 28.07.2012
9) Documento nº 00296 - XXXX - Policia Civil do ES - chefe do Departamento Médico
Legal (Ofício em anexo)
10) Documento nº 00371 - MPE - XXXX - Of. NEVID 087-2013 (27-06-2013)
11) Documento nº 00374 - Oficio- CGDPG nº 041-2013 - 04.07.2013
XXXX - XXXX do Estado XXXX.” (sic)
“Boa tarde. Tenho miopia desde os 4 anos de idade. Há dois anos, descobri que tenho
glaucoma. Estou com reação alérgica à medicação. O oftalmologista que me
acompanha falou que precisarei fazer procedimento a laser, que não é coberto pelo
plano e custa R$ 1.800,00. Ele me informou que os planos não cobrem porque não
está no rol da ANS de cobertura obrigatória. Desejo saber quais trâmites e projetos
acontecem nesta Casa a respeito dos pacientes com glaucoma e cobertura obrigatória
de atendimento pela saúde suplementar. No aguardo.” (sic)
“Olá, Estou realizando uma pesquisa sobre transparência nas casas legislativas e, com
base na Lei de acesso a Informação, eu gostaria de saber quais são as casas
legislativas (municipais ou estaduais) que utilizam o sistema SAPL (Sistema de Apoio
ao Processo Legislativo), que é desenvolvido e mantido pelo Interlegis. Se possível,
gostaria de receber essa lista em uma planilha (csv ou excel), que contenha o nome
da casa e a url do site onde reside o SAPL da respectiva casa. Obrigado.” (sic)
"Solicito receber dados que mencionem o empresário XXXX, na Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 1, de 2012, do Congresso Nacional,
destinada a 'investigar práticas criminosas do senhor XXXX s, conhecido vulgarmente
como XXXX, desvendadas pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal,
nos termos que especifica'.” (sic)
“Bom dia, solicito relação de medidas administrativas formalizadas por este órgão
(como atos, normas, portarias, resoluções ou afins) que ainda estejam vigentes e que
abordem práticas de governança ou gestão de tecnologia da informação, incluindo a
que institui a política de governança de TI em vigor, se houver. Os dados podem ser
apresentados em lista simples ou planilha, com o tipo de instrumento, número, ano e
assunto. Desde já agradeço a atenção.” (sic)
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“Boa tarde! Visto que o certame do próximo concurso do Senado está em fase de
escolha da banca examinadora, o próximo concurso para o cargo de AnalistaAdministração vai manter a exigência de qualquer graduação como requisito? Visto
que o ultimo certame em 2012 foi esta a exigência. Seria interessante esta informação
à sociedade e aos que tem interesse em fazer o concurso, para não correr riscos de
estudar para o cargo e o requisito ser alterado no próximo certame. Aguardo um
retorno Atenciosamente.” (sic)
“Bom dia! Gostaria de saber se existe alguma normal legal que dispõe sobre ‘Ética do
Servidor Público do Senado Federal’. Sei que o Poder Executivo Federal Poder regulou
a matéria no âmbito do Poder Executivo Federal pelo Decreto nº 1.171/94, mas não
localizei nada semelhante aplicável ao Senado Federal. Desde já agradeço a atenção.
Atenciosamente, XXXX.” (sic)
"Boa tarde. Solicito o projeto básico do concurso do Senado Federal. Por favor, enviar
por anexo ou indicar o link em que poderia encontrar." (sic)
“Prezados, Solicito, com fulcro na Lei de Acesso à Informação, que sejam enviadas em
formato digital (PDF) ao e-mail abaixo indicado cópias das petições iniciais de todos os
pedidos de impeachment propostos contra Ministros do Supremo Tribunal Federal
desde janeiro de 2014 até a presente data. Solicito que seja enviada também planilha
que indique o número de protocolo dos referidos processos, bem como nome do
requerente e do requerido, data de propositura e andamento atual. Cordialmente.”
(sic)
"Prezados, me envie a tabela de diárias do Senado e Câmara bem como da
Presidência. Obrigada." (sic)
"Boa tarde! Gostaria de saber o valor da verba indenizatória que cada senador
recebe." (sic)
“Olá! Entro em contato para tirar uma dúvida relativa ao concurso do Senado Federal.
O cargo de analista na área de administração será para formados no curso de
Administração? E o cargo de processo legislativo e registro e redação parlamentar?
Att.” (sic)
“Solicito o projeto básico (ou sua minuta) para o edital do concurso público já
autorizado (em PDF). Parte de seu conteúdo foi divulgada hoje no site do Grancursos
(https://blog.grancursosonline.com.br/concurso-senado-projeto-basico/) que,
inclusive, afirma que teve acesso ao documento, que não está divulgado no hotsite do
concurso. Se tal documento ainda for de acesso restrito, que seja repensada a
classificação, tendo em vista seu óbvio vazamento, que viola a isonomia entre os
futuros candidatos, bem como que seja apurado grave fato, para responsabilização
dos responsáveis.” (sic)
"Prezados, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de, sendo possível,
receber as seguintes informações:
1- Desde quando o Senado Federal promove campanhas contra o assédio moral?
2- Quais os custos - ainda que estimado - dessas campanhas?
3- Quais setores da casa e quantos servidores estão (vinculados) ou envolvidos nesse
projeto de combate/esclarecimento sobre assédio moral?
4- Quais setores do Senado Federal o projeto abrange(atinge)?" (sic)
“Caros. Chamo-me XXXX e venho até este canal do Senado para a seguinte solicitação:
tenho grande interesse em realizar o próximo concurso dessa Casa, e gostaria de ter
acesso à prova do concurso de 2011/2012 para o cargo de Analista Legislativo - Área
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de Apoio Técnico-Administrativo, Especialidade Administração. Entendo que este
possa não ser o meio mais adequado à esta solicitação, contudo informo que já
esgotei todos os meios possíveis para obter a referida prova - pesquisas aprofundadas
em mais de 20 sites na internet, bem como comunicação por telefone e por e-mail
com a FGV (realizadora do último certame) - sem obter qualquer sucesso. Assim,
venho requerer a compreensão desta Ouvidoria no sentido de poder ter, de algum
modo (envio por e-mail, por exemplo), acesso à referida prova. Além disso, agradeço
também pela atenção quanto a este pedido.” (sic)
“Prezado (a), O Senado divulgou na data de ontem o projeto básico de contratação de
banca para o próximo concurso do Senado, com 1 vaga para Analista Legislativo
Engenharia Eletrônica e Telecomunicações. Solicito informar se Engenheiro Eletricista
registrado no CREA poderá concorrer a vaga uma vez que estes são ramos da Engenharia Elétrica. Atenciosamente XXXX” (sic)
"Bom dia, caros. Gostaria de solicitar, via LAI, a quantidade e o nome dos senadores
que contraíram a Covid-19, separados por partido, até 31 de julho de 2020.
Aguardo retorno, atenciosamente." (sic)
"Em complemento ao protocolo XXXX (Encaminhamento XXXX), informo que
identifiquei posteriormente notícia no site da folha dirigida, que parece ser anterior
ao do site do Grancursos e que, inclusive, aparentemente disponibiliza o documento
do projeto básico, apenas para assinantes:
https://folhadirigida.com.br/noticias/concurso/senado-mig/concurso-senado-projetobasico/." (sic)
“Olá, bom dia! Há uma notícia do Globo que diz que somente 17,8% dos parlamentares (senadores e deputados) são negros. Consegui validar as informações dos
deputados no site da Câmara, onde fazem a abertura por raça, sexo, idade, entre
outros recortes. Gostaria de confirmar também este perfil dos senadores em
exercício, mas não encontro essa transparência aqui no site. Vocês poderiam, por
gentileza, me confirmar essa estratificação por gênero e raça?” (sic)
*
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Negativa Integral de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado
Federal

