




  

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
TEXTO 

STATUS 

“Gostaria de saber a quantidade de assessores de cada senador.” RESPONDIDO 

"Excelentíssimo Senhor, Senado Federal - Brasília - DF Bauru/SP, 01 de outubro de 
2019 
Prezados, 
Inicialmente, venho me apresentar. 
Sou XXXX, inscrita no CPF sob o n° XXXX, doutoranda em Direito pela Instituição XXXX, 
tendo como orientador o Doutor XXXX. Minha tese de doutorado versa sobre o 
contrato de trabalho intermitente, tendo como “audaciosa” pretensão contribuir com 
o avanço dos direitos sociais, aplicabilidade das normas constitucionais. Assim, na 
qualidade de doutoranda, com o fim de contribuir com a pesquisa de doutorado, 
solicito, gentilmente, de Vossa Excelência, exposição dos motivos, finalidades, que os 
levaram a elaborar e/ou aprovar os novos dispositivos legais (Art. 443, 452-A e ss da 
CLT) que versam sobre o contrato de trabalho intermitente. E após mais de um ano da 
Lei 13.467/2017 que trouxe dentre outras matérias, o contrato intermitente, qual a 
análise é possível ser feita? Na certeza do mais valioso retorno de Vossa Excelência, 
com estima e consideração, Grata. Atenciosamente, XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa tarde. Indago se, atualmente, está em tramitação no Senado Federal: 
(i) alguma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que vise a alterar os artigos 85 
e/ou 86 da Constituição Federal/1988; e/ou (ii) algum Projeto de Lei (PL) que vise 
revogar ou alterar a Lei nº 1.079/1050. Em caso de resposta positiva, pediria, por 
gentileza, a identificação de seus números. Agradeço desde já pela colaboração. 
Cordialmente, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite, gostaria de saber se há alguma PEC tramitando no Congresso, versando 
sobre voto facultativo, pois estou fazendo um trabalho sobre o mesmo e gostaria de 
citá-lo.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Meu nome é XXXX e sou aluno de mestrado no Centro de Formação da Câmara dos 
Deputados (Cefor) onde produzo uma dissertação sobre ‘A Transformação do PMDB 
na Constituinte’. Neste trabalho, tenho entrevistado parlamentares e servidores. Por 
meio desta, solicito a lista de servidores do gabinete do ex-senador XXXX durante os 
anos de 1987 e 1988, quando foi realizada a Assembleia Nacional Constituinte. 
Muito obrigado. XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria que fosse informado em qual instrumento normativo (lei, decreto, portaria, 
etc) encontra-se as regulamentações das carreiras dos servidores do Senado. Em 
especial, solicito que seja informado quais são os requisitos necessários para Analista 
Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Administração e Analista Legislativo, 
Nível III, padrão 36, na especialidade Informática Legislativa. Favor, detalhar quais os 
diplomas de nível superior que são aceitos para essas áreas." (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber como foi votado, em 1º turno, o texto principal da Reforma da 
Previdência, PEC 06/2019, que visa modificar o sistema de previdência social, 
estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências. 
Solicito a lista de votação.” 

RESPONDIDO 

"Boa tarde. Gostaria de saber qual vai ser o requisito para o cargo de Analista 
Legislativo - Administração, no novo concurso público do SENADO. Obrigado." (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

“Prezados, boa tarde! De acordo com o quadro de efetivos da Casa, há atualmente 15 
cargos vagos para Bibliotecário. Assim sendo, gostaria de saber o motivo de não existir 
nenhuma vaga na autorização para provimento de vagas publicada hoje no DOU, por 
gentileza. Outros cargos, como Arquivista, Assistente Social, Contador(a) e 
Enfermero(a), possuem uma quantidade bem menor de cargos vagos e, ainda assim, 
estão com vagas autorizadas na autorização publicada. Por gentileza, aguardo 
retorno! Obrigada, desde já. Atenciosamente, XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de saber o motivo pelo qual não se incluiu vagas para o cargo de 
Bibliotecário na autorização para o concurso do Senado Federal que saiu hoje 
(03/10/2019) no DOU, uma vez que existem 15 cargos vagos de Bibliotecário 
atualmente." (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, gostaria de obter maiores informações sobre a provável realização e 
concurso público 2019-2020. A informação publicada na imprensa procede? Não 
localizei nada no site oficial. Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite, como faço para encontrar no site do Senado o texto aprovado em 01/10 
da Reforma da previdência.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde! Conforme planilha divulgada pelo Senado na data de hoje, 03/10/2019, 
disponível em http://www.senado.leg.br/transparencia/LAI/secrh/quadro_efetivos.pdf, 
consta que existem 42 cargos vagos de Consultor Legislativo - Assessoramento 
Legislativo. Entretanto, não foi divulgado o número de cargos vagos em cada uma 
das subáreas dessa especialidade (educação, meio ambiente, agricultura, saúde, 
pronunciamentos, etc etc etc). Isso posto, solicito as seguintes informações: 
1) Do total de cargos vagos, qual o quantitativo em cada uma das subáreas? 
2) É possível a mudança de subárea após o ingresso na carreira? Obrigado!” 

RESPONDIDO 

“Prezados, Gostaria de acesso às provas do Concurso de 2011 de Consultor 
Legislativo do Senado - área: Direito Constitucional, Administrativo e Eleitoral, 
Analista Legislativo - área: Processo Legislativo e Analista Legislativo - área: 
Administrativo/ Administrador. No Site da FGV não constam tais provas. É 
transparente que pode constar nos bancos de dados do Senado Federal, nos 
documentos da última Comissão de Concurso da Casa. Gostaria das provas objetivas 
e subjetivas de ambos cargos em análise. Desde já, obrigado. XXXX” 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa tarde! Fiquei sabendo hoje, da autorização do concurso do Senado 
Federal e gostaria de concorrer, para o Cargo de Analista Legislativo na especialidade 
Informática Legislativa. Sou formado em Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, que teve a duração de 2,5 anos. A pergunta é se caso aprovado em 
todas as etapas do concurso, se o meu diploma é aceito como pré-requisito? Ou teria 
que ter no caso o acréscimo de um curso de pós-graduação na área de tecnologia da 
informação? E caso haja a necessidade da pós-graduação, essa pode ser na 
modalidade EAD? 

RESPONDIDO 

“Com relação à autorização do concurso público para o Senado Federal, consta, na 
descrição das vagas, o cargo de Engenharia do Trabalho. Diante disso, gostaria de 
saber se Engenharia de Segurança do Trabalho é equivalente à vaga descrita.” 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber se o Senado tem o desejo de realizar concurso público para o 
cargo de técnico legislativo, especialidade na área administrativa de nível médio.” 

RESPONDIDO 

“Boa tarde! Por gentileza, eu gostaria de informações a respeito do motivo de não 
constar autorização de vaga para Bibliotecário na autorização para provimento de 
vagas publicadas hoje no DOU. Cabe ressaltar que há 15 cargos vagos, de acordo com 

RESPONDIDO 



  

 

 

o quadro de servidores efetivos. E, inclusive, outros cargos com poucos cargos vagos 
foram contemplados na autorização. Por favor, gostaria de uma explicação a respeito 
disso! Conforme o último edital (2012), o Bibliotecário é apoio técnico ao Processo 
Legislativo, já que a ele competem a supervisão, coordenação, programação ou 
execução especializada, em graus de maior e mediana complexidade, referentes a 
trabalhos de pesquisa, estudo e registro bibliográfico de documentos e informações 
culturais. Portanto, o grande número de cargos vagos implica uma deficiência na 
atuação da biblioteca como apoio ao Processo Legislativo da Casa. Por gentileza, 
aguardo retorno. E agradeço, desde já. Atenciosamente.”(sic) 

“Olá, com base na LAI, gostaria de pedir que o CPF dos senadores fosse 
disponibilizado, assim como é na API da Câmara para os deputados. O campo CPF 
poderia ser adicionado no endpoint 
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/senador/4763’.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 

"Caros, boa tarde. Gostaríamos de saber basicamente quais senadores e servidores 
solicitaram passagens para a cidade do Vaticano no período compreendido entre os 
dias 9 outubro e 18 de outubro." (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia, Gostaria de saber, atualmente, qual a escolaridade exigida para o cargo de 
Analista Legislativo - Especialidade Administração, pois o Regulamento 
Administrativo do Senado cita apenas que o candidato deve ter "diploma de 
conclusão de curso de graduação, observadas as disposições legais aplicáveis", e os 
últimos concursos, 2008 e 2011, foram divergentes, enquanto o primeiro exigiu 
formação em Administração, o segundo requereu formação em qualquer nível 
superior. Aguardo retorno sobre norma aplicável. Grato!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá! Me chamo XXXX e pretendo, neste recinto online, tirar uma pequena dúvida da 
minha parte. Quem puder me ajudar fico muito grato. Soube da autorização para 
edital do tão esperado concurso do Senado para preencher vagas de Policial 
Legislativo e a minha dúvida é: Sou Portador de Necessidade Especial (PNE), 
entretanto o meu problema não me restringe a fazer absolutamente nada. Posso 
treinar, correr, lutar e estudar. O que eu possuo é referente a CID 54,4 (visão 
monocular), não acredito que me impeça de ser um policial legislativo, no entanto 
não encontrei nada no edital de 2011 que especificasse esse assunto. E o que eu 
queria saber é se eu conseguir minha aprovação, conseguiria me tornar um policial 
do Senado? Será que há algum jeito?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia! Vi que irá abrir concurso para o Senado Federal para o seguinte cargo: 
Engenharia Eletrônica e Telecomunicações. Eu sou formado em engenharia elétrica. 
Posso me candidatar para esta vaga? Obrigado!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia! Tenho uma dúvida e não encontrei a informação no seu site: para o cargo 
de Analista: Engenharia do Trabalho, será necessário pós-graduação em Engenharia 
de Segurança do Trabalho (já que é uma especialidade) ou somente graduação em 
qualquer Engenharia? Pergunto pois tenho interesse no certame, sou Engenheiro 
Civil, porém não possuo pós-graduação na área de segurança do trabalho. Então, 
preciso dessa informação para dar prosseguimento nos estudos. Desde já, 
agradeço.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito a cópia dos termos de referência dos editais 17/2019 e 120/2018, referente 
contratação de empresa especializada pra aquisição de livros.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber quando será divulgado o edital do concurso do Senado Federal.” RESPONDIDO 



  

 

 

“Prezados, solicito, por favor, as listas de passageiros de todos os voos que o 
presidente do Senado fez com aviões da FAB desde 01/01/2019 até a data mais 
recente que tiverem. Relembro aqui que a própria FAB informa, em seu site, que: 
‘Informações sobre passageiros e outros detalhes do voo são de responsabilidade da 
autoridade solicitante’.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, Venho solicitar de acesso às provas de Cargos de Consultor e Analista dos 
Últimos concursos da Casa (2008 e 2012). Podemos observar que o Contrato firmado 
pela Casa e pela FGV não faz menção ou não tem dispositivos que restringem tal 
acesso às provas da Banca Examinadora. 
(https://www12.senado.leg.br/transparencia/rh/concursos/pdf/2012/contrato). A 
Administração Pública, em sentido de Legalidade, ela só pode fazer aquilo que Lei ou 
normas exigem fazer. Por isso, é ilegal restrições de acesso às provas devido o 
Contrato firmado no certame não houver mencionado tal reserva de autoria ou 
direitos autorais às provas de certame público. Ainda neste impasse, já fora pedido à 
Fundação Getúlio Vargas - FGV acesso às provas objetivas e subjetivas de todos os 
cargos, mas por preciosismo não fui atendido novamente nesta demanda. Portanto, 
peço a este órgão acesso amplo às provas objetivas e subjetivas de Consultor 
Legislativo e Analista Legislativo dos anos 2008 e 2012 e padrões respostas de seus 
certames. Nestes termos, pede-se deferimento.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde; gostaria de saber onde posso acessar (ou se podem me enviar) o texto da 
Reforma da Previdência que foi aprovado no dia 02/10; não localizei no site e 
gostaria de saber se foram mantidos os direitos adquiridos que faziam parte do 
projeto original (artigo 9º e parágrafos - do direito adquirido) ; Grata pela 
atenção.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito informações ao órgão responsável pela realização de concursos públicos do 
Senado Federal. Trabalho na IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e 
preciso obter informações sobre a modalidade de licitação para a realização do 
concurso. Gostaria também de receber o termo de referência ou projeto básico 
sobre o concurso.” 

RESPONDIDO 

“O cargo de Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Administração, 
com requisito de escolaridade de nível superior é para qualquer área de formação de 
nível superior ou para formação específica em Administração?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Por favor, quanto custará a viagem da comitiva do Senado Federal para a Cidade-
Estado do Vaticano no mês de outubro, quando ocorrerá a cerimônia de canonização 
da Irmã Dulce? Quantos senadores irão ao evento? Eles viajarão em avião de carreira 
ou em alguma aeronave pública?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde. Estou pensando em fazer o concurso para o cargo de Advogado do 
Senado. Assim, pergunto se o Advogado do Senado pode também exercer a 
Advocacia privada. O servidor do Senado é regido pela lei nº 8.112/90 ou por 
Estatuto próprio? Qual? Desde já obrigado. Respeitosamente, XXXX, XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

“Tenho uma dúvida quanto ao requisito específico de acesso a um cargo do Senado 
Federal. No último edital para analista legislativo, havia o seguinte cargo e requisito: 
ÁREA: APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO; ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO; 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível 
superior em qualquer área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação – MEC.  

RESPONDIDO 



  

 

 

Como este cargo está contemplado na recente autorização de concurso, gostaria de 
saber se o requisito para este cargo permanece o mesmo ou houve alguma 
alteração.” (sic) 

“Prezados, Venho por meio desta solicitar informações sobre a autorização do 
concurso para provimento de cargos de servidores, caso haja um setor de concursos 
neste órgão. Minha dúvida consiste no pré-requisito e função para o cargo de 
Analista Legislativo - Área Registro e redação parlamentar para o qual pretendo me 
candidatar. Grato desde já.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados, o Senado noticiou a autorização para realização de concurso público para 
a Casa. Dentre os cargos que serão contemplados com vagas prevista no próximo 
edital, está o cargo de 'Registro e redação parlamentar'. Entretanto, no último 
concurso não tivemos vagas para esse cargo. Gostaria de confirmar se o cargo em 
questão tem as mesmas atribuições do taquígrafo parlamentar. Como tenho 
interesse na área de taquigrafia, gostaria de saber, ainda, se eu poderei tomar como 
referência, os conteúdos cobrados no último edital para a especialidade de 
taquigrafia. Atenciosamente." (sic) 

RESPONDIDO 

”Solicito a justificativa que incluiu o item 14.05 na emenda da CAE, do PLS 386/2012 , 
que originou a lei 157/2016, pois não estou encontrando no site. Encontro as 
emendas, mas não encontro a justificativa.” 

RESPONDIDO 

“Olá, fiquei sabendo sobre o concurso do Senado, e gostaria de saber se pessoas com 
visão monocular poderão atuar como policiais, caso sejam aprovadas no concurso 
para polícia legislativa?” 

RESPONDIDO 

“Prezados, me tirem uma dúvida: o cargo de "Apoio Técnico-Administrativo 
Especialidade Administração" e "Analista Legislativo, Nível III, Padrão 36 na 
Especialidade Administração", são o mesmo cargo para o Senado Federal? Pergunto 
porque o primeiro consta no edital de 2011 e o segundo está entre os cargos 
autorizados para o próximo concurso do órgão. Minha dúvida é se o conteúdo 
programático do primeiro cargo vai servir para o segundo.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá! Necessito de algumas informações para o meu Trabalho de Conclusão de 
Curso. Seria ótimo se fossem disponibilizados. Esquematizo para melhor 
compreensão: 
1) Os projetos, mensagens e requerimentos apreciados na Comissão de Relações 
Exteriores de 2010 a 2016 e o resultado das apreciações na comissão. 
2) Os projetos que saíram da Comissão de Relações Exteriores e foram apreciados no 
Plenário no período de 2010 a 2016. Grato desde já! Abraços, XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber se o edital do concurso do Senado Federal que está sendo 
divulgado em alguns sites é apenas uma autorização para contratar a banca que 
realizará o concurso ou o Senado já contratou a banca e a qualquer momento o 
edital do concurso será divulgado?” 

RESPONDIDO 

“Nos anos de 2008 e 2012 a Fundação Getúlio Vargas foi a instituição responsável 
por realizar as provas dos concursos públicos do Senado Federal. Em atendimento à 
legislação em vigor sobre transparência das ações do Estado, solicito acesso às 
provas, preferencialmente em formato eletrônico, de todas as fases (primeira e 
segunda etapa) dos concursos dos anos 2008 e 2012 do Senado Federal para todas 
as subáreas do cargo de Consultor Legislativo – Especialidade Assessoramento 
Legislativo, acompanhadas dos gabaritos definitivos da primeira etapa, bem como 
dos espelhos de correção da segunda etapa. A entidade organizadora do concurso 

RESPONDIDO 



  

 

 

contratada pelo Senado Federal (Fundação Getúlio Vargas) não divulgou tais 
informações infringindo, assim, o princípio da publicidade, da isonomia, bem como 
as regras de transparência. Entende-se que responsabilidade pelo concurso é do 
próprio Senado, sendo a organizadora uma mera representante do ente. Grato.” (sic) 

“Pergunto se uma pessoa aprovada no concurso do Senado Federal para polícia 
legislativa, autorizado no ano de 2019, pode ocupar vagas na área administrativa do 
órgão.” 

RESPONDIDO 

"Boa tarde, Gostaria de saber se o novo concurso do Senado Federal está sob regras 
de alguma lei que restrinja o número de excedentes que, porventura, poderiam ser 
chamados durante sua vigência." (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde! Gostaria de saber se haverá concurso para Técnico Legislativo - Área 
apoio-administrativo.” (sic) 

RESPONDIDO 

"É possível que um consultor legislativo – Especialidade Assessoramento Legislativo, 
após tomar posse e entrar em exercício, mude de Subárea de atuação na qual foi 
originariamente aprovado no concurso?" 

RESPONDIDO 

“Existe algum instrumento normativo que garanta aos cidadãos a digitalização e 
acesso a todas as obras publicadas e editadas pelo Senado Federal? Se sim, porque 
não é respeitada? Quem se responsabiliza por isso? A biblioteca, arquivo ou 
secretaria de edições técnicas?” 

RESPONDIDO 

"Prezados, tudo bem? Meu pedido de informações se dá em um contexto no qual o 
Brasil descobriu em julho a invasão de aplicativos do Telegram de altas autoridades 
da República, como o ministro da Justiça e Segurança Pública, XXXX, e o presidente 
do Superior Tribunal de Justiça, XXX, e o ministro Supremo Tribunal Federal (STF) 
XXX, tema de investigação em andamento na Polícia Federal. Eu peço informações 
sobre se, além dessas, foram identificadas mais ocorrências semelhantes ou até mais 
graves envolvendo invasão de dispositivos de comunicação de autoridades ou de 
sistemas de informação do Senado Federal. Se foram encontrados indícios de 
invasão, quais foram os casos identificados, quais foram os prejuízos causados e 
quais foram as medidas tomadas para solucionar cada um deles? Há investimento 
em tecnologia para barrar invasões? Há recomendações para servidores públicos e 
autoridades não tratarem de conteúdo sensível em aplicativos de conversa ou redes 
sociais? Estou enviando o questionamento a diversos órgãos do Executivo, do 
Legislativo e do Judiciário. Meu objetivo é mostrar como a administração pública 
federal está reagindo e se precavendo diante do tema tão importante da segurança 
das comunicações e dos materiais sigilosos. Agradeço desde já e deixo meus 
contatos. XXXX - Repórter – XXXX - XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa noite, gostaria de saber em qual endpoint do webservice do dados abertos eu 
consigo acesso as notas taquigráficas da sessão realizada dia 09/04/2019 (versão 
web: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-
/notas/s/23618)." (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber se há a possibilidade do edital do concurso do Senado sair em 
2019.” 

RESPONDIDO 

“Boa tarde! Meu nome é XXXX, sou cirurgiã-dentista e tinha muito interesse no 
concurso do Senado, portanto fiquei muito triste ao saber que não tem previsão para 
o cargo de odontologia para este próximo concurso. Gostaria de saber se realmente 
não tem previsão para este cargo, pois observando o quadro dos servidores pude ver 
que praticamente não tem profissional desta área, visto a importância da 

RESPONDIDO 



  

 

 

odontologia na saúde bucal que reflete na saúde geral do indivíduo como um todo. 
Obrigada!”(sic) 

“Solicito cópia de todos os documentos autorizativos das despesas em favor dos 
senhores senadores que viajarão, às custas do erário - mesmo que por verba prevista 
no Senado - ao Vaticano, para prestigiar a canonização da irmã Dulce.” 

RESPONDIDO 

“Em vista de recentes notícias sobre novo concurso público para preenchimento de 
cargos efetivos no Senado, gostaria de saber qual a regulamentação dessa Casa para 
a questão de cotas por critérios raciais. Há resolução ou qualquer regulamentação da 
Casa contemplando mencionadas cotas, previstas na Lei nº 12.990, de 9 de junho de 
2014? Atenciosamente, XXXX, CPF XXXX. 

RESPONDIDO 

"Boa tarde! Gostaria de saber se já há previsão para divulgação da banca e edital do 
concurso autorizado na semana passada? Atenciosamente." (sic) 

RESPONDIDO 

“1 - Quanto ao concurso autorizado hoje pelo Ato 02/2019: 
2 - Além das vagas quantificadas no Ato haverá cadastro de reserva? 
3 - Somente as especialidades com vagas indicadas no Ato serão oferecidas ou mais 
especialidades, além daquelas, serão contempladas no futuro concurso, neste caso 
em cadastro de reserva? A pergunta 3 deve-se ao fato de que algumas 
especialidades terem ficado de fora do Ato apesar de o alto número de cargos vagos 
(comunicação social por exemplo tem 36) enquanto assistência social (que está no 
ATO) ter apenas uma vaga no Senado e a mesma inclusive já estar preenchida.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber quantos funcionários existem no Senado Federal, quantos são 
servidores públicos, terceirizados e comissionados. Estamos preparando uma 
publicação, no Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, em que essas 
informações são importantes para a divulgação verídica dos dados. 

RESPONDIDO 

"Em relação ao Boletim Legislativo 60, de março/2017, do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas da Consultoria Legislativa, de autoria do Consultor Legislativo do Senado, 
XXXX, solicito as seguintes informações via LAI: 
1 - As memórias de cálculos, com as devidas notas explicativas, que embasaram os 
dados apresentados nas tabelas 1 e 2 do referido Boletim. 
2 - As memórias de cálculo que permitiram fazer as afirmações sobre as 
contribuições neutras, nos parágrafos segundo e terceiro da pagina 8 do Boletim, 
referentes a mulheres que se aposenta aos 55 anos com 30 de contribuição e para 
homens aos 55 anos com 35 de contribuição. 
3 - Também sobre os casos referidos no item anterior, pergunta-se quais os valores 
do Fator Previdenciário usados nos cálculos dos benefícios de mulheres que se 
aposentam aos 55 anos e 30 de contribuição e homens com 55 anos e 35 de 
contribuição." (sic) 

RESPONDIDO 

“Assisti, por meio das mídias, que alguns senadores viajarão para o Vaticano assistir a 
canonização da Irmã Dulce, e que somente um parlamentar disse que usará os 
recursos próprios na viagem. Diante disso, solicito uma lista com o nome de todos os 
senadores que vão para o Vaticano e os que usarão verbas públicas.” 

RESPONDIDO 

“Em relação ao texto para Discussão 190, Intitulado ‘Idade Mínima: perguntas e 
respostas’, publicado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa, 
de autoria do consultor legislativo XXXX, solicitam-se informações por meio da LAI. 
Considerando-se o gráfico 3 e o segundo parágrafo da página 3, que afirma ‘Na 
média, a beneficiária da ATC teria como tempo de contribuição 30 anos, e como 
tempo de usufruto esperado dos benefícios os mesmos 30 anos. Entretanto, a 

RESPONDIDO 



  

 

 

alíquota de contribuição do seu salário é de no máximo 11%, ou 31% quando se 
considera também a contribuição do empregador, evidenciando-se o desequilíbrio’. 
Solicitam-se as informações a seguir: 
1 - As memórias de cálculo, com as devidas notas explicativas, que justificam a 
afirmação de evidência de desequilíbrio, e de como a idade mínima de 60 anos (ou 
outro valor) poderia melhorar as contas do INSS, considerando que esta mulher 
(aposentada aos 52 anos, como explica o parágrafo 4) teria desconto de 38% no 
benefício, segundo a tabela do Fator Previdenciário de 2016 (FP= 0,624), que é maior 
do que a diminuição de sobrevida de uma mulher ao 60 anos (cerca de 22%) em 
relação à média da ATC atual. 
2- O gráfico 3 do ‘Texto para Discussão 190’, é idêntico ao da apresentação de XXXX e 
XXX na Audiência Pública sobre a PEC 287/2016, na Câmara dos Deputados em 
28/3/2017, disponível no site da Câmara dos Deputados. Atesta a igualdade o fato de 
ambas usarem dados de sobrevida de 2013, sendo improvável que duas pessoas 
fossem igualmente desleixadas, apresentando em ocasiões diversas os dados da 
mesma tabela desatualizada. Aquela apresentação de XXXX e XXXX apresentava 
diversas falsificações de dados e cálculos. Pergunta-se se o consultor XXXX colaborou 
com a preparação daquela apresentação.” (sic) 

“Prezados, Tudo bem? Meu nome é XXXX e trabalho no XXXX, centro de pesquisa 
independente em direito e tecnologia localizado em São Paulo. Estamos 
desenvolvendo uma pesquisa internacional que busca investigar a regulação da 
liberdade de expressão em toda América Latina. Há uma série de organizações 
contribuindo para o estudo, e o XXXX  está representando o Brasil. Para o 
desenvolvimento desse trabalho, estamos levantando leis e projetos de lei brasileiros 
que envolvem liberdade de expressão. O levantamento das leis já foi feito, mas, 
agora, precisamos levantar os projetos de lei. Soubemos que é possível solicitar ao 
Senado essas informações. Dessa forma, gostaríamos de, gentilmente, realizar esse 
pedido. Se esse levantamento for possível, deixo aqui, como sugestão para a busca 
dos projetos de lei, as palavras que utilizamos na pesquisa de leis: liberdade de 
expressão, direito ao esquecimento, calúnia, injúria, desacato, terrorismo, apologia 
ao crime, violência online, discriminação online, pornografia, pornografia de 
vingança, discurso de ódio, fake news, notícias falsas, responsabilidade de 
intermediários, neutralidade de rede, acesso à informação, propriedade intelectual, 
direito(s) de autor, liberdade de expressão, segurança nacional, liberdade eleitoral, 
crimes cibernéticos, reputação, honra, imagem, igualdade, não discriminação, 
privacidade, neutralidade da rede, liberdade de imprensa, liberdade de culto, 
promoção da cultura, acesso à cultura, desacato, regulação da mídia, dados pessoais, 
apologia, liberdade de reunião, liberdade de associação, ordem pública, governo 
eletrônico, pornografia infantil, publicidade, publicidade infantil, cigarro, propaganda 
enganosa, moral pública, assédio. O recorte temporal dos projetos de lei que 
buscamos é entre 01 de janeiro de 2012 e 01 de outubro de 2019. Agradeço de 
antemão! Atenciosamente, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber quais os senadores foram para Roma e qual a missão oficial dessa 
comitiva.” 

RESPONDIDO 

"Boa noite! Gostaria de obter informação sobre a autorização de concurso para o 
cargo de Analista especialidade Redação e Revisão. Por que não foi autorizado no 
Ato da Comissão Diretora número 02/2019? Há previsão para tal autorização?" (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

"Nova Iguaçú, 14 de Outubro de 2019. Vossa Excelência, venho por meio desta pedir, por 
gentileza, esclarecimento e previsão do Concurso Técnico Legislativo. Obrigada!" (sic 

RESPONDIDO 

"Bom dia, gostaria de solicitar o quadro com servidores ativos (comissionados e 
efetivos) de 2008 até 2015. Só preciso do quantitativo." (sic) 

RESPONDIDO 

"Solicito, por gentileza, o envio de todos os documentos (editais, provas, gabaritos 
etc.) referentes ao concurso público para provimento de cargos de Advogado do 
Senado Federal. Grato." (sic) 

RESPONDIDO 

“Quero receber cópia do contrato das telefonistas que está vigente.” (sic) RESPONDIDO 

"Estou interessado em realizar o próximo concurso, recentemente autorizado. 
Gostaria de saber se para o cargo de analista legislativo, especialidade 
administração, a exigência é de nível superior é em qualquer área de formação ou se 
tem que ter graduação específica." (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá, gostaria de fazer o concurso para policial legislativo do Senado Federal e 
gostaria de saber se é uma decisão discricionária, ou seja, obrigatória ou não possuir 
a carteira de habilitação na categoria B ou superior."(sic) 

RESPONDIDO 

"Quero saber qual foi o real valor gasto com a ida da comitiva dos parlamentares 
para participar da canonização de Irmã Dulce, na Santa Sé. Quero saber também, se 
os senadores estiveram em outros lugares e quais foram esses lugares. Gostaria de 
receber resposta por e-mail.” 

RESPONDIDO 

“Solicito a lista das pessoas que compõem, assim como as respectivas funções, das 
seguintes comissões do Senado Federal: Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa – CDH, Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, Comissão de Assuntos 
Sociais – CAS, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ e Comissão 
Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher – CMCVM.” 

RESPONDIDO 

“Prezados/as, em razão da ausência de informações no site da transparência, solicito 
informações sobre o concurso público realizado no ano de 2008, solicito informações 
sobre o último concurso para o cargo de Advogado do Senado, especificamente 
edital e provas. Cordialmente, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Em relação ao concurso do Senado Federal, gostaria de saber se, para o cargo de 
Analista Legislativo - Especialidade - registro e redação parlamentar, com requisito 
de nível superior, é necessária alguma especialização ou apenas nível superior em 
qualquer área. Gostaria de saber, também, quais serão as matérias cobradas.” 

RESPONDIDO 

“Em atenção a resposta ao pedido Conecte nº XXXX, demonstra claramente que 
faltou informações atualizadas. Exemplo disso é o caso do Senador XXXX, cujas 
informações disponibilizadas se refere a apenas três primeiros meses deste anos. O 
sistema não está atualizado e por consequência a clara afronta à Lei de Acesso à 
Informação. Agora, nesta feita pergunto: a) preciso das informações atualizadas; b) 
quem é o senador responsável pela liberação dessas informações?” 

RESPONDIDO 

“Estive em Brasília em agosto de 2018, visitei o Senado Federal e fui ao gabinete do 
ex-senador XXXX. Antes de ir ao gabinete, fiz um cadastro na portaria da Casa e, em 
seguida, minha entrada foi permitida. Relato isso porque preciso de algum 
documento que comprove que estive no Senado Federal no final do mês de agosto 
do referido ano. Necessito atestar judicialmente que não estava na cidade de 
Bauru/SP nesta data, e sim em Brasília. Peço que me encaminhem algo que 
comprove a minha visita a esta casa na data mencionada.” 

RESPONDIDO 



  

 

 

“Gostaria de saber se eu poderia realizar o concurso do Senado para o cargo de 
Técnico Legislativo e Polícia Legislativa, pois haverá teste de aptidão física e eu não 
poderia participar por ser PcD.” 

RESPONDIDO 

“Solicito a lista com os nomes dos senadores que assinaram a favor da instalação da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar supostos abusos cometidos pelos 
ministros do STF, conhecida como CPI da Lava Toga.” 

RESPONDIDO 

“Boa tarde! Estou me preparando para o concurso do Senado e estou procurando a 
prova que foi aplicada para o cargo de ANALISTA APOIO ADMINISTRATIVO - 
2011/2012. Seria possível vocês disponibilizarem a prova? No site da FGV não está 
disponível.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde. Haverá alguma prejudicialidade no concurso público do Senado com a 
questão de ordem apresentada pelo Senador XXX na sessão de 15/10/2019?” (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá, Solicito os arquivos dos cadernos de prova, gabaritos e padrões de resposta do 
concurso de 2012 do Senado Federal." (sic) 

RESPONDIDO 

Boa tarde, soube que está autorizado o concurso para a Polícia Legislativa. Gostaria 
de saber se a atividade é compatível com uma pessoa que tenha diabetes. Pergunto 
porque tentei verificar pelo edital anterior, mas lá não dizia se isso inabilitava o 
candidato ao cargo, apenas falava que seria solicitado exame de glicemia. Aguardo 
retorno.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Solicito informações sobre as razões, motivos apresentados para a aprovação da 
Emenda Constitucional nº 41 de 19/12/2003. Mais especificamente sobre a 
aprovação dessa Emenda Constitucional para entender a motivação do acréscimo na 
Constituição do § 12 , art. 201, que estabeleceu o 'Sistema Especial de Inclusão 
Previdenciária para trabalhadores de baixa renda. Solicito gentilmente sobre 
projetos de leis - parados ou em tramitação - que visem a regulamentá-lo. 
Além disso, se possível, solicito informações se a Reforma da Previdência Social trata 
desse assunto: sistema especial de inclusão previdenciária. Atenciosamente, e 
ansioso pelas respostas, XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa noite, gostaria de obter informações detalhadas sobre o concurso do Senado 
Federal, pois desejo me tornar um Policial Legislativo. Desde já relato o meu 
agradecimento sincero. XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 

"Tendo em vista o princípio constitucional da publicidade e o direito fundamental 
expresso no art. 5º, XXXIII, CF/88, venho através desta mensagem solicitar do 
presente órgão o acesso a 03 (três) provas do concurso do SENADO de 2011/12, com 
os respectivos gabaritos e padrões de respostas das provas discursivas: 
1) ÁREA: APOIO TÉCNICO AO PROCESSO LEGISLATIVO- ESPECIALIDADE: PROCESSO 
LEGISLATIVO; 
2) ÁREA: APOIO TÉCNICO AO PROCESSO LEGISLATIVO- ESPECIALIDADE: 
TAQUIGRAFIA; 
3) ÁREA: APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO- ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO 
Cabe lembrar que a minha solicitação também está pautada na Lei nº 12.527/2011, 
conhecida como Lei de Acesso à Informação - LAI que regulamenta o direito, previsto 
na Constituição, de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades 
públicos, de todos os entes e Poderes, informações públicas por eles produzidas ou 
custodiadas. De acordo com o art. 10, § 3° da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 
12.527/2011), é proibido exigir que o solicitante informe os motivos de sua 
solicitação. Porém quero explicitar o motivo: desejo me preparar melhor para o 

RESPONDIDO 



  

 

 

certame que foi recentemente autorizado. Ressalto ainda que essas provas e demais 
informações não foram disponibilizadas na internet de modo geral e nem no site 
oficial da banca examinadora. Solicito resposta por email com os documentos 
solicitados em anexo (pdf) no meu email XXXX@hotmail.com. Conto com a vossa 
compreensão. Desde já agradeço." (sic) 

“Boa tarde, gostaria de saber: quantos funcionários terceirizados têm o Senado 
Federal? E quantos do total são homens e quantas são mulheres. Essas perguntas 
são partes de um trabalho da faculdade sobre a lei de acesso à informação.”(sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados Srs. Solicito uma informação. Semana passada reparei numa notícia 
vinculada na internet de que o Senado estava abrindo concurso após 12 anos de 
vacância. Caso esta informação for procedente, poderiam me apontar qual caminho 
para participação do certame? Eu procurei neste portal e não encontrei. Muito 
obrigado!" (sic) 

RESPONDIDO 

“Já há processo formalizado para escolha da banca organizadora do concurso público 
autorizado pelo Ato da Comissão Diretora nº 2, de 2019? Se sim, qual é o número do 
processo no Sigad? Se não, (1) por qual razão não foi feito? (2) Há previsão de 
abertura do processo?” (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa tarde, Em complementação ao solicitado na demanda que já se encontra 
cadastrada na ouvidoria do senado, por número XXXX, mediante qual fora solicitado 
o envio de documentação, e que em tempo não anexei o desconhecer esse canal, 
que permite anexar o documento, aproveito o momento para faze-lo e dar 
continuidade a demanda. Desde já agradeço a atenção. XXXX" (sic) 

RESPONDIDO 

“Valor total de gastos de funcionários do Senado Federal através de cartões 
corporativos nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia, Venho solicitar a disponibilização, com base na Lei (nº 12.527/2011) de 
acesso à informação, da prova para Analista Legislativo do último concurso para o 
Senado Federal cujo edital teve publicação em 2011 e as provas aplicadas no início 
de 2012, pela banca Fundação Getúlio Vargas, para o cargo de Assistência Social, na 
área de Saúde e Assistência Social (Formação em Serviço Social). O formato pode ser 
digital (PDF), já que não tem essa opção na seleção de formato na página do portal 
de transparência, mas, caso não tenha a possibilidade, pode ser feita cópia impressa. 
Sem mais para o momento, meus protestos de elevada estima e consideração. 
Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

“O Senado possui alguma cópia para disponibilizar da prova de Analista Legislativo - 
Especialidade Processo Legislativo, realizada em 2012? Se sim, poderia disponibilizar 
por gentileza? Formato eletrônico ou físico. Grato.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde, No último edital de concurso do Senado havia o seguinte requisito para 
investidura no cargo: 
"f) apresentar declaração do órgão público a que esteja vinculado, se for o caso, 
registrando que o candidato tem situação jurídica compatível com a nova investidura 
em cargo público federal, haja vista não ter incidido no disposto nos artigos 132, 135 
e 137, parágrafo único, todos da Lei 8.112/90 e de suas alterações (penalidade de 
demissão e de destituição de cargo em comissão), nem ter sofrido, no exercício de 
função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;" No exercício de meu 
cargo público estadual sofri a pena de suspensão que já foi devidamente cumprida. 
Gostaria de saber se a suspensão se classifica como ‘Penalidade por prática de atos 
desabonadores.’ Desde já agradeço a atenção, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

"Prezados, Gostaria de saber se o cargo de Policial Legislativo Federal, cuja realização 
de concurso foi autorizado pelo Ato da Comissão Diretora nº 2 de 2019, será 
ofertado com reserva de vagas a candidatos com deficiência no próximo edital." (sic) 

RESPONDIDO 

“Número de servidores não eletivos do Senado Federal que puderam usar os cartões 
corporativos nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Valor total bruto gasto por servidores não eletivos do Senado Federal, através de 
cartões corporativos, nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber quantos códigos de vagas referente ao cargo de analista 
legislativo - especialidade biblioteconomia estão vagos. E onde encontro esse tipo de 
informação?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito acesso à prova do concurso do Senado Federal aplicada em 2012 (EDITAL N° 
2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011), para o cargo de Informática legislativa - cargo de 
Análise de Suporte de Sistemas.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Qual o número do projeto de Lei que altera os arts. 260 ao 360 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 dezembro de 1940?”(sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de ter acesso a todos os números de processos internos do Senado Federal 
(SIGAD) no qual figura meu nome - XXXX. Gostaria das seguintes informações: 
Número do processo: 
Classificação (público ou sigiloso): 
Data da última movimentação: 
Estado atual.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa noite, sou representante classista no Estado de São Paulo e necessito na integra 
da mensagem 355 de 31 de maio, especificamente no artigo 30, 'o poder executivo 
encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de 180 dias da publicação dessa Lei, o 
projeto de lei dispondo sobre a organização da Polícia Ferroviária Federal e a 
estruturação da respectiva carreira." (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa Noite! Observei algumas notícias nos últimos dias em relação à autorização do 
concurso do Senado Federal. Como me interessei, gostaria de saber se da 
autorização até sair o edital demora em média quanto tempo. Certamente vocês não 
sabem ao certo quando sairá, porém queria saber ao menos a média até sair o edital, 
se é 2, 3, 4 ou mais meses. Quanto mais demorar melhor para eu estudar. Vocês me 
dando ao menos uma posição me ajudará demais 

RESPONDIDO 

"Solicito a possibilidade de envio de arquivos digitais (no formato pdf) com termo de 
referência e contrato atual, de contratação Contratação de serviços especializados 
de desenvolvimento, construção, implantação e manutenção de software, baseada 
nas ideias e práticas dos movimentos “ágil”, “software craftsmanship” e mediante 
ordens de serviço dimensionadas em Unidade de Serviço Técnico, UST ou 
contratação similar, mais atual de Atelier de software." (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá, gostaria de prestação de conta 4 anos CPI da Previdência, presidente senador 
XXX - XX/XX, baseado na Lei de Acesso à Informação. A Lei nº 12.527/2011 de mês a 
mês todos os gastos dessa brincadeira com meu dinheiro." (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa tarde, Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, cópias das provas de 
concursos anteriores, acompanhadas do gabarito definitivo e espelho de redação, se 
houver, para seleção de servidores do Senado Federal, especialmente da última 
seleção, aplicada pela banca FGV, incluindo as provas específicas para os seguintes 
cargos: 

RESPONDIDO 



  

 

 

1) Analista Legislativo - Apoio Técnico ao Processo Legislativo, especialidades 
Processo Legislativo e Taquigrafia (atual Registro e Redação Parlamentar); 
2) Analista Legislativo - Redação e Revisão de Textos Gráficos, especialidade Redação 
e Revisão; 
3) Analista Legislativo - Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de 
Espaço Físico, especialidade Engenharia, subáreas Elétrica e Telecomunicações; 
4) Consultor Legislativo - Consultoria e Assessoramento Legislativo, especialidade 
Assessoramento Legislativo, subárea Pronunciamentos; 
5) Técnico Legislativo - Apoio Técnico ao Processo Legislativo, especialidade Processo 
Legislativo; 
6) Técnico Legislativo - Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de 
Espaço Físico, especialidade Eletrônica e Telecomunicações. 
Agradeço a atenção e informo que aceito os arquivos no formato que for mais 
conveniente, podendo ser digital ou cópia impressa. 
Atenciosamente, XXXX." (sic) 

“Boa noite, Em atenção ao pedido n° XXXX, para encaminhar o RG estou enviando.” RESPONDIDO 

“Prezados, solicito recurso referente ao pedido Conecte n° XXXX. Vale lembrar que, 
tratando de recurso, o órgão tem 5 dias para responder. Como diz o parágrafo único 
do art. 15 da seção II da Lei de Acesso à Informação: ‘O recurso será dirigido à 
autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que 
deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.’ 
Acredito que não foi entendido o que eu pedi. Solicitei as listas de passageiros de 
todos os voos que o presidente do Senado fez desde 01/01/2019 até a data mais 
recente que tiverem.  
A resposta: ‘Em atenção ao pedido Conecte n° XXXX, esclarecemos que as 
informações requeridas por Vossa Senhoria, estão disponíveis no endereço 
eletrônico abaixo: http://www.fab.mil.br/voos’.  
Isso se refere ao site da FAB, na qual é possível saber quando foram feitos os voos, 
destinos e etc. O que eu solicitei foi a lista de passageiros, a qual, como diz o próprio 
site da FAB: ‘Informações sobre passageiros e outros detalhes do voo são de 
responsabilidade da autoridade solicitante’, logo, no caso do presidente do Senado, 
o próprio Senado Federal. Portanto, peço que me enviem as listas. Já fiz o mesmo 
pedido para diversos ministérios, que me concederam acesso às listas. 
Repito aqui o pedido que havia feito: 
‘Prezados, solicito, por favor, as listas de passageiros de todos os voos que o 
presidente do Senado fez com aviões da FAB desde 01/01/2019 até a data mais 
recente que tiverem. As datas, horários, destinos e afins estão no site da FAB, mas, a 
lista de passageiros não. Como informa o próprio site da FAB: "Informações sobre 
passageiros e outros detalhes do voo são de responsabilidade da autoridade 
solicitante’.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite, Gostaria de saber o quantitativo dos seguintes cargos ocupados entre os 
anos de 2008 e 2015: função comissionada de diretor, ou cargo em comissão 
equivalente, FC-5, FC-4, FC-3, SF-3 ou SF-2. Não precisa identificar ninguém, só 
gostaria dos números mesmo, a quantidade de pessoas com essas funções.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Irei resumir, nossa consultoria foi contratada a fim de cobrar a prefeitura de 
XXX/SP, pois a empresa ganhou a licitação e entregou o objeto, mas não recebeu 
nenhum pagamento, e isso já faz mais de 120 dias que está em atraso. 

RESPONDIDO 



  

 

 

Em momento posterior, fizemos o processo de cobrança da prefeitura, a qual nos 
deu a seguinte resposta: 
‘A Prefeitura Municipal de XXX (SP), conforme Protocolo nº XXXX/2019 e XXXX/2019, 
vem por meio deste informar que as pendências de pagamento, fazem parte da 
Indicação Parlamentar – elemento 3.3.90.00.00.00.00.00.05.100 – recurso este 
federal ainda não creditado, a proposta encontra-se conforme seguinte status na 
plataforma: Em execução, empenhado e publicado. Reiteramos, a necessidade de 
aguardar parecer do ministério, antes de providências pela prefeitura, pois existe um 
convênio federal firmado. A prefeitura aguarda parecer dos técnicos do ministério 
para liberação deste recurso, não se negando a fazer o pagamento à referida 
empresa, caso seja parecer desfavorável, indicando que o recurso não será 
creditado’ 
Meu questionamento é referente a essa verba federal, se realmente será creditada, 
se já foi, ou qualquer outra informação pertinente. 
Qualquer dúvida pode entrar em contato no telefone: XXXX Ou no e-mail: XXXX” (sic) 

“Venho requerer os gastos discriminados para cada uma das notas de empenho 
executadas abaixo, declarando o objeto e a finalidade da despesa, fornecendo, 
ainda, cópia do documento fiscal correspondente. 
XXXX – valor 2.713,38 
XXXX – valor 1.680,00 
XXXX – valor 7.461,00 
XXXX – valor 4.356,00 
XXXX – valor 2.400,00 
XXXX – valor 1.649,70 
XXXX – valor 5.976,25 
XXXX – valor 795,00” 

RESPONDIDO 

“Venho requerer os gastos discriminados para cada uma das notas de empenho 
executas abaixo, declarando o objeto e a finalidade da despesa, fornecendo, ainda, 
cópia do documento fiscal correspondente. 
XXXX – valor 2.371,00 
XXXX – valor 400,00 
XXXX – valor 535,63 
XXXX – valor 1.217,96 
XXXX – valor 7.732 
XXXX – valor 2.945,00 
XXXX – valor 707,36 
XXXX – valor 200,00 
XXXX – valor 3.650,00 
XXXX – valor 707,36 
XXXX – valor 200,00 
XXXX – valor 3.650,00 
XXXX – valor 2.115,34 
XXXX – valor 750,00 
XXXX – valor 23.073,33 
XXXX – valor 2.115,34 
XXXX – valor 750,00 
XXXX – valor 23.073,33 
XXXX – valor 1.540,81 

RESPONDIDO 



  

 

 

XXXX – valor 2.850,03 
XXXX – valor 4.542,23 
XXXX – valor 2.372,48 
XXXX – valor 3.556,61 
XXXX – valor 2.320,00 
XXXX – valor 133,90 
XXXX – valor 1.459,00 
XXXX – valor 3.816,47 
XXXX – valor 7.027,47 
XXXX – valor 8.951,00 
XXXX – valor 1.052,59 
XXXX – valor 14.677,75 
XXXX – valor 5.000,00 
XXXX – valor 4.713,28 
XXXX – valor 2.743,61 
XXXX – valor 9.050,00 
XXXX – valor 15.038,33 
XXXX – valor 498,91 
XXXX – valor 9.920,00 
XXXX – valor 1.546,87 
XXXX – valor 6.003,33 
XXXX – valor 766,51 
XXXX – valor 2.213,33 
XXXX – valor 7.160,00 
XXXX – valor 872,75 
XXXX – valor 2.213,28 
XXXX – valor 821,65 
XXXX – valor 2.213,33 
XXXX – valor 542,56 
XXXX – valor 3.053,20 
XXXX – valor 413,10 
XXXX – valor 9.595,00 
XXXX – valor 1.926,48 
XXXX – valor 70,00” 

“Venho requerer os gastos discriminados para cada uma das notas de empenho 
executadas abaixo, declarando o objeto e a finalidade da despesa, fornecendo, 
ainda, cópia do documento fiscal correspondente. 
XXXX – valor 10.339,80 
XXXX – valor 2.213,33 
XXXX – valor 260,00 
XXXX – valor 4.744,87 
XXXX – valor 3.377,54 
XXXX – valor 100,00 
XXXX – valor 1.580,39 
XXXX – valor 8.000,00 
XXXX – valor 2.213,33 
XXXX – valor 2.135,28 
XXXX – valor 80,00 
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XXXX – valor 9.760,00 
XXXX – valor 806,93 
XXXX – valor 7.125,67 
XXXX – valor 5.099,02 
XXXX – valor 38,38 
XXXX – valor 639,90” 

“Olá. Gostaria de solicitar junto ao Senado Federal os arquivos PDFs com as provas 
objetivas e o padrão de respostas das provas escritas (discursivas) para os cargos de 
Analista Legislativo, para os cargos da área de Informática Legislativa (Análise de 
sistemas e Análise de suporte de sistemas), haja vista que a banca examinadora 
deste concurso de 2012, qual seja, a FGV, não publicou em seu site tais documentos, 
impossibilitando a publicidade e transparência destas provas. Desde já obrigado.” 

RESPONDIDO 

“Olá! Venho, por meio desta, solicitar, nas bases da Lei 12.527/2011, a lista completa 
de visitantes que informaram ter como destino o gabinete do senador XXXX, entre 1 
de janeiro 2019 até 24 de outubro de 2019. Solicito que a informação venha com 
data e horário, respectivamente. Como os CPFs e RGs são informações pessoais, 
podem e devem ser tarjados ou excluídos do fornecimento, mas a listagem dos 
visitantes, com as datas, pode ser cedida com o gabinete declarado como de destino, 
conforme prevê a Lei 12.527/2011 para a divulgação dos dados. Solicito que a 
informação seja fornecida digitalmente, e me disponho a levar pendrive ou HD 
externo, caso seja necessário, mas, também, por nuvem. Se só for possível em papel, 
tudo bem também, estou disposta ao pagamento das cópias necessárias.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 

"Prezados, Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito o acesso à prova do 
concurso público realizado em 2011, edital nº 2, para o então cargo de Analista 
Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Taquigrafia. 
A responsável pelo certame foi a Fundação Getúlio Vargas, a qual, infelizmente, não 
divulgou os cadernos de prova desse concurso. Dessa forma, balizando-me no direito 
assegurado na Constituição Federal em obter informações, solicito que me seja 
concedido o acesso ao caderno de prova do cargo informado anteriormente, 
incluindo as questões objetivas, discursivas e o gabarito. Atenciosamente, XXX." (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito receber, por e-mail, todos os dados possíveis de como foi feito o processo 
seletivo do concurso de 2012 do Senado Federal, em específico das provas dos 
cargos analista legislativo na área de apoio técnico administrativo e arquivologia, 
com o quadro de pontuação dos candidatos por provas, para que eu faça uma 
análise do grau de dificuldade da prova. Peço, também, as provas dos cargos citados 
acima.” 

RESPONDIDO 

“Ao Senado Federal. A/C da Ouvidoria 
Ref.: Solicitação de Cópia do Processo Administrativo nº 00200.XXXX/2013-79 – 
Contrato nº XXXX/2016. 
Prezados (as), XXXX LTDA. (“XXXX” ou “Requerente”), pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXX e situada à XXXX/XX, vem, 
respeitosamente, por meio da presente manifestação, requerer, com base nos 
artigos 6º e 7º da Lei de Acesso à Informação [12.527/2011], que seja disponibilizado 
cópia integral do processo administrativo em epígrafe, referente à contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de Sistema Redundante e Integrado de 
Ingest para a Secretaria da TV SENADO, composto de edição e exibição de conteúdos 
digitais com suporte para alta definição, incluindo racks para acomodação de 

RESPONDIDO 



  

 

 

equipamentos eletrônicos na TV Senado, além da prestação de serviços de 
instalação, treinamento, operação assistida, manutenção e suporte técnico durante 
o período de 48 (quarenta e oito) meses consecutivos após a instalação dos 
equipamentos eletrônicos. Ressalta-se que por se tratar de pedido de cópia integral 
de processo público, devem necessariamente ser disponibilizada cópia do contrato, 
notas fiscais dos equipamentos e serviços, empenho, aceite, etc. Para fins de 
fornecimento da referida cópia, considerando o trâmite do processo pelo sistema 
SEI, por gentileza, responder para XXXX@XXXX.com.br.  
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos 
que se façam necessários.” (sic) 

“Boa tarde. Onde posso obter o Edital do Concurso do Senado Federal de 2019. 
Obrigado.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Pesquisa sobre proposições apresentadas na última legislatura no âmbito da 
Comissão de Ciência e Tecnologia e Comissão de Educação.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde. Recebi ontem, por meio de um vídeo disponibilizado em rede social, a 
informação de que existe um benefício financeiro a filhas solteiras do Senado que 
representa um custo de R$ 32 milhões à União. Peço que me esclareçam se a 
informação é verdadeira ou falsa, com evidências objetivas.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde, meu nome é XXXX, sou aluno do Colégio XXXX e tenho um trabalho 
escolar no qual devo construir uma maquete em escala real do prédio do Congresso 
Nacional. Embora eu tenha pesquisado já em vários sites as dimensões do edifício, 
não encontrei algumas medidas, por isso, gostaria de saber se seria possível vocês 
me enviarem as plantas do Congresso para eu ter todas as medidas. Peço, por favor, 
que me ajudem. Obrigado pela atenção.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa tarde, meu nome é XXXX, sou aluno do Colégio XXXX e tenho um trabalho de 
matemática no qual eu devo construir uma maquete em escala real do edifício do 
Congresso Nacional. Embora eu tenha pesquisado as dimensões do prédio na 
internet, algumas medidas não consegui encontrar, por isso estou escrevendo essa 
mensagem, para pedir a vocês que me enviem, se possível, uma cópia da planta do 
edifício. Peço que vocês me ajudem, já tentei anteriormente entrar em contato com 
vocês, porém ninguém me respondeu. Caso não seja possível fazer o meu pedido, 
me avisem, por favor. Obrigado pela atenção." (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados Senhores, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber os 
motivos pelos quais as nomeações de XXXX e XXXX para o cargo de Analista 
Legislativo, Especialidade Administração, do quadro do Senado Federal, foram 
tornadas sem efeito. Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a 
resposta. Muito obrigado pela atenção. Atenciosamente,” (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá, boa tarde, Sou mestranda do Departamento de Ciência Política da USP e 
gostaria de solicitar uma informação para minha dissertação. Gostaria de ter acesso 
a todos os projetos de lei (aprovados ou não) que tenham sido protocolados sobre 
financiamento político (financiamento político inclui tanto os projetos sobre 
financiamento partidário quanto de campanha). Desde já, muito obrigada pela 
ajuda! Um abraço." (sic) 

RESPONDIDO 

"Venho solicitar informações em relação ao concurso público para servidor público 
do Senado Federal. Tem perspectiva do edital ser lançado ainda em 2019?" (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá estou fazendo um trabalho de pesquisa e preciso dos seguintes dados do RESPONDIDO 



  

 

 

Senado. Qual foi o total gasto pelos senadores no ano de 2018 e no ano de 2019, 
preciso do gasto mensal de todas as despesas incluindo salário de parlamentares e 
assessores, ou seja toda despesa que envolve a atividade parlamentar dos 
senadores. Também preciso saber qual foi o total gasto pelo Senado para manter sua 
estrutura em funcionamento. Desta vez me refiro ao gasto do Senado sem a despesa 
dos parlamentares e seus assessores. Por último qual foi o gasto total do Senado, ou 
seja toda a despesa do Senado dos anos de 2018 e 2019 mensalmente. Em relação à 
Câmara dos Deputados, preciso das mesmas informações no formato descrito 
anteriormente em relação ao Senado. Se tiverem dúvidas podem me ligar. Também 
posso ir ao Congresso para informar as informações que preciso para pesquisa 
pessoalmente.”(sic) 

"Em relação ao cargo de Analista Legislativo da especialidade de Administração, eu 
gostaria de saber quantos dos atuais servidores desse cargo já terão cumprido todos 
os requisitos para se aposentar até 31/12/2020." (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezado atendente bom dia! Gostaria de obter as seguintes informações: 
estatísticas da PEC 06/2019. Quantas emendas foram rejeitadas, quantas foram 
aceitas, quantos itens, quantos requerimentos foram aceitos e quantos foram 
rejeitados, quantos destaques foram aceitos e quantos foram rejeitados. Deve 
conter ainda o placar da votação do 1° e 2° turno na votação geral. Todas essas 
informações não foi possível encontrar no site do Senado. Essa é a razão do envio 
deste e-mail. Obrigado! Att, Dr. XXXX” 

RESPONDIDO 

"Solicito o arquivo pdf do caderno de questões do Concurso de 2011 para o cargo de 
Analista Legislativo Enfermagem, pois não está disponível no site da FGV." (sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados Srs., Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber as 
quantidades e as respectivas nomenclaturas dos cargos comissionados que foram 
nomeados no período de 9/05/2014 a 31/7/2014. Peço a gentileza de reproduzir 
este questionamento juntamente com a resposta, para que a resposta possa fazer 
algum sentido. Muito obrigado pela atenção." (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito informações do órgão responsável pela realização de concursos públicos do 
Senado Federal. Trabalho no IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e 
preciso obter informações sobre a modalidade de licitação para a realização do 
concurso. Gostaria também de receber o termo de referência ou projeto básico 
sobre o concurso.” 

RESPONDIDO 

"Bom Dia, Vi que há um cargo vago para Odontologia (Técnico-Legislativo) e gostaria 
de saber se o mesmo será contemplado concurso para admissão de servidores. 
Obrigado. XXXX." (sic 

RESPONDIDO 

"Prezados Senhores. Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber: 
1- O cargo de Analista Legislativo, Especialidade Administração, ocupado por XXXX 
permanece vago? 
2- Qual foi a data da vacância deste cargo? 
3- Se permanecer vago, qual é o motivo para permanecer vago? 
4- Houve algum ato para prover este cargo? 
5- Em qual data este ato ocorreu? 
Peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a resposta, 
para que a resposta possa fazer algum sentido. Muito obrigado pela atenção." 

RESPONDIDO 

“Eu recebi mensagem do Serviço de Informação ao Cidadão do Senado de que o meu 
pedido de informação nº XXXX teve prazo adiado. Ocorre que eu não reconheço esse 

RESPONDIDO 



  

 

 

número de pedido, que nunca me foi informado. No dia 10/10/2019 eu protocolei 
dois pedidos de informação via LAI ao Senado, com números de protocolo XXXX e 
XXXX, ambos tem prazo limite de 30/10/2019. Solicito esclarecimentos sobre as 
respostas devidas.” 

"Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber porque 
não houve nomeação para repor as nomeações tornadas sem efeito, relativas ao 
cargo Analista Legislativo, Especialidade Administração, do concurso de 2012, já que 
o Ato 196/2011 do Presidente do SF previa mais nomeações no caso do surgimento 
de vagas e interesse da administração, assim como o RASF também prevê mais 
nomeações no caso de surgimentos de vagas durante a validade de concurso. 
Peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a resposta, 
para que a resposta possa fazer algum sentido. Muito obrigado pela atenção." 

RESPONDIDO 

“Prezados Senhores, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber quantos 
concursos já houve no SF, suas datas e quantidades de candidatos nomeados em cada 
concurso. Peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a 
resposta, para que a resposta possa fazer algum sentido. Muito obrigado pela atenção.” 

RESPONDIDO 

“Prezados Senhores, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber: 
1- A Auditoria Interna do SF detectou necessidade de nomeações de Analistas 
Legislativos – Especialidade Administração, durante a validade do Concurso de 2012 ? 

2- Essa necessidade foi reportada à Presidência do SF? 
3- Essas nomeações aconteceram, de modo a eliminar totalmente a necessidade 
detectada? 
4 - A Auditoria Interna do SF identificou sobreposição entre as atividades dos 
Analistas Legislativos, Especialidade Administração, com atividades exercidas por 
terceirizados ou comissionados, referente ao período de validade do Concurso de 
2012? 
Peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente à resposta, para que 
a resposta possa fazer algum sentido. Muito obrigado pela atenção.” 

RESPONDIDO 

"Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber : 

1- O cargo de XXXX, Analista Legislativo, Especialidade Administração, permanece 
vago? 
2- Se sim, desde quando permanece vago? 
3- Houve algum ato para prover este cargo vago? 
4- Se sim, qual ato foi este e quando ocorreu? 
5- Se o cargo permanece vago, qual é o motivo de permanecer vago? 
Peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a resposta, 
para que a resposta possa fazer algum sentido. Muito obrigado pela atenção." (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber: 
A- quais foram as vacâncias, ocorridas ao longo da validade do Concurso de 2012, 
referentes a servidores do cargo Analista Legislativo, Especialidade Administração, 
nomeados no mesmo Concurso de 2012, que tiveram ato administrativo de 
nomeações repositória? 
B- E, no sentido oposto, quais foram as vacâncias, ocorridas ao longo da validade do 
Concurso de 2012, referentes a servidores do cargo Analista Legislativo, 
Especialidade Administração, nomeados no mesmo concurso de 2012, que não 
tiveram ato administrativo de nomeações repositória? Esclareço que esta informação 
não está disponível no sítio de interne do SF, respaldando o pedido por LAI. Peço a 

RESPONDIDO 



  

 

 

gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a resposta, para que a 
resposta possa fazer algum sentido. Muito obrigado pela atenção.” (sic) 

* Negativa Integral de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado 

Federal 


