
  

 

 

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

 
Abril de 2022 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 52 (anexo) 
 

 

 

 2. Prazo de resposta 
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3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 20 38,5% 
CONCURSO PÚBLICO 17 32,7% 
SERVIDOR 7 13,5% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 4 7,7% 
VOTO E PRESENÇA 1 1,9% 
CONTRATOS E LICITAÇÕES 1 1,9% 
SENADOR 1 1,9% 
CEAPS E NOTA FISCAL 1 1,9% 
TOTAL 52 100,0% 

 
 
 
4. Local da informação recuperada 
 

 
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Houve 1 (uma) negativa integral de acesso à informação no mês de abril. 
 Nenhum recurso foi protocolado em abril de 2022.  
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Anexo  

Pedidos de informação de abril de 2022 Situação 
1 "A título de pesquisa para a minha dissertação de mestrado em 'Direitos Sociais e 

Reivindicatórios do IESB', cujo objeto é o Racismo Estrutural - com ênfase no 
combate ao racismo no Legislativo Federal - venho, por meio deste, solicitar, por 
gentileza, as seguintes informações do Senado Federal: 
1 – Qual é o percentual de servidores brancos e negros, por cargos, no Senado 
Federal na atualidade (efetivos por áreas/função; comissionados e CNEs por 
área/função. Ex: polícia legislativa: XX% brancos YY% negros; comissionados CNEs: 
XX% brancos, YY% negros)? 
2 – Qual é o percentual de servidores referente aos sexos Feminino e masculino, 
nos mesmos cargos citados no item 2, no Senado Federal? 
4 – Qual é o percentual de servidores brancos e negros ocupantes de cargos de 
função de liderança na Câmara dos Deputados? 
5 – Qual é o percentual de servidores do sexo feminino e masculino, por cargos, no 
Senado Federal na atualidade? 
6 – Qual é o percentual em cargos de liderança ocupados por servidores do sexo 
masculino e feminino na Casa? 
7 – Qual é o percentual de servidores brancos e negros admitidos nos dois últimos 
concursos do Senado, referente aos respectivos cargos dos certames?" (sic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONDIDO 

2 "Boa tarde, peço a gentileza de me enviarem as atas de todas as atividades 
promovidas pelo Senado e senadores (no âmbito da Instituição) para debater a 
temática do enfrentamento 'covid-19 no Brasil'. Minha intenção é utilizar este 
material em pesquisa de projeto de doutorado. De antemão, agradeço."(sic) 

 
 

RESPONDIDO 

3 "Sou estudante do ensino superior de Direito, e estou fazendo uma pesquisa sobre: 
paridade de gênero na política. Solicito todas as PECs geradas em relação ao tema 
citado, a partir da Constituição Federal de 1988. Foi identificada as seguintes PECs: 
205/2007, 371/2013, 319/2013, 134/2015, 283/2016, 23/2015, 473/210, 28/2021, 
419/2005, 590/2006, 18/2021, 19/2021 e 125/2011. Também estou à procura da 
existência de outras ou da certeza de que existam somente essas que informei 
anteriormente." 

 
 

RESPONDIDO 

4 “Boa tarde.  
Saudações ao Senado Federal e a quem mais receber o que segue abaixo. 
Sou aluno do doutorado em sociologia e direito da XXX. Faço uma pesquisa sobre 
as cotas, a lei que as introduziram no direito brasileiro. Como estou com problemas 
XXX, etc., gostaria de saber se há algum link do site do Senado no qual eu possa 
obter o máximo de informações e o que mais for possível sobre o seguinte: 
Os projetos que tramitam no Congresso sobre a Lei de Cotas. 
Desde já agradeço qualquer ajuda e o envio de qualquer informação sobre o que 
foi acima apontado. 
Att. XXX. 
Com Lei de Cotas para ser revisada, parlamentares querem excluir negros 
Ao completar 10 anos, a Lei das Cotas precisará ter seus efeitos revistos. Antes 
mesmo da legislação que impulsionou a presença de pretos e pardos nas 
universidades federais atingir este marco, em agosto de 2022, já há 36 projetos de 
lei tramitando, no educacao.uol.com.br.” (sic) 

 

 

 

 

 

RESPONDIDO 



  

 

 

5 "Quais são os projetos que atualmente se encontra em tramitação no Congresso 
Nacional com a temática reprodução humana assistida?" (sic) RESPONDIDO 

6 “Sob o amparo da LAI, solicitamos dados oficiais que apontem o quantitativo e os 
respectivos locais e datas de todas as audiências públicas que porventura 
ocorreram no Senado Federal, durante a tramitação do PL 4.186/2004 ( nº da 
Câmara dos deputados). O referido PL foi aprovado e convertido na Lei 11.285, de 
8 de março de 2006.” (sic) 

 

RESPONDIDO 

7 
"Boa tarde, gostaria de saber se existem Relatórios Anuais de Atividades da CRE 
anteriores à 2019." (sic) 

RESPONDIDO 

8 
“Solicito relação de todos os projetos de lei tramitando no Senado Federal sobre 
mediação e arbitragem.” (sic) 

RESPONDIDO 

9 “Boa tarde, gostaria de receber uma lista das proposições que tramitam no Senado 
Federal sobre mediação e arbitragem. É possível por este canal? 
Atenciosamente, XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

10 "Se possível, solicito cópia da Exposição de Motivos ou justificativa, anexa ao 
Projeto de Lei que que se transformou na Lei nº 5.774/1971, Estatuto dos 
Militares. (Revogada)." (sic) 

 
RESPONDIDO 

11 “Gostaria de saber, se o requisito do cargo Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, 
na especialidade Registro e Redação Parlamentar, de escolaridade de nível 
superior se refere a algum curso específico. Quer dizer, para ocupar esse cargo, a 
pessoa deve ser formada em qual curso?” (sic) 

RESPONDIDO 

12 "Prezados, bom dia! Espero que estejam bem. A respeito da notícia em referência 
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/04/08/autorizado-
concurso-publico-para-19-vagas-no-senado>, em que se diz que há uma vaga para 
o cargo de consultor legislativo (Especialidade: assessoramento legislativo), 
gostaria de saber a qual subárea essa vaga se refere. Antecipo meus 
agradecimentos e fico à disposição para qualquer esclarecimento." (sic) 

 

RESPONDIDO 

13 “Solicito a listagem nominal de todos os servidores efetivos que se encontram 
afastados para a realização de estudos de pós-graduação stricto sensu (mestrado 
ou doutorado).” (sic) 

 
RESPONDIDO 

14 “Solicito informação em relação ao concurso autorizado para o Senado Federal. 
Desejo saber se o cargo para Polícia Legislativa será contemplado com 
porcentagem de vagas para PcD.” 

RESPONDIDO 

15 "Solicito o envio do último edital de concurso do Senado em que houve vaga para 
o cargo de engenharia do trabalho e/ou engenheiro de segurança do trabalho." (sic) 

RESPONDIDO 

16 “Bom dia, gostaria de saber por que a comissão formada para elaborar o concurso 
2022 do Senado Federal solicitou vaga para engenheiro de segurança do trabalho e 
não solicitou vaga para técnico de segurança do trabalho? Pois na formação do 
SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, diz no quadro II na NR 4 que 
esse serviço começa a ser dimensionado pelo técnico de segurança do trabalho. Ou 
seja, o engenheiro de segurança do trabalho, nesse serviço, não pode trabalhar 
sem o técnico de segurança do trabalho. Observação: Caso o Senado Federal não 
tenha legislação sobre o serviço de segurança do trabalho, aplica-se a legislação do 
Ministério do Trabalho e Previdência, NR 4.” (sic) 

 

RESPONDIDO 



  

 

 

17 "Prezados Senhores, o ATO Nº 2, DE 7 DE ABRIL DE 2022, que autoriza a realização 
de Concurso Público para preenchimento de cargos do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal e formação de cadastro de reserva, prevê uma vaga para consultor 
legislativo na especialidade Assessoramento Legislativo, mas não previu a sua 
subárea. Diante do exposto, pergunto: qual será a SUBÁREA para esse cargo? 
Atenciosamente.” (sic) 

 

RESPONDIDO 

18 “Boa noite, tudo bem? Meu nome é XXX. Estou me preparando há anos para o 
concurso público do Senado, e essa mudança de escolaridade acabou prejudicando 
muitos concurseiros, estão esperando isso há anos. Só acho ser inconstitucional 
essa mudança de escolaridade, pois os antigos aprovados no concurso público 
ainda terão nível médio. É inconstitucional exigir formação de nível médio, em 
cargo que pressuponha escolaridade de nível superior. Resumo, os antigos 
servidores que tem nível médio, não poderão exercer o mesmo cargo dos novos 
servidores que vão ter de fazer concurso e apresentar diploma de nível superior. 
Será, que os antigos servidores terão nível superior também? Todos. O STF já 
julgou isso inconstitucional.” (sic) 

 

 

RESPONDIDO 

19 "Boa tarde. Gostaria de receber uma planilha detalhada dos congressistas que 
foram atendidos pelas emendas de relator no ano de 2021. No Portal da 
Transparência tem o empenho e a destinação, mas não o parlamentar que propôs. 
Grato." (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

20 “Prezados, gostaria de obter informações sobre os gastos com as Comissões 
Parlamentares de Inquérito, como por exemplo, a CPI da Pandemia. Gostaria de 
saber como acessar essa informação.” 

RESPONDIDO 

21 "Gostaria de ter acesso ao Parecer nº 110/2022-PLEN/SF, aprovado pelo 
Plenário/SF na data de 12/04/2022, no âmbito do Projeto de Lei n° 634, de 2022 
(Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 19, de 
2016). Já verifiquei que a página do PL 
(https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152272) não 
contém link para o download desse Parecer (número 110). 
OBS: no campo "Formato" eu indiquei "Cópia Impressa", mas o referido parecer 
pode ser encaminhado em formato PDF para meu e-mail ou ainda disponibilizado 
na página do PL indicada acima. Obrigado." (sic) 

 

 

RESPONDIDO 

22 “Boa noite, por favor, onde, no site, eu encontro as discussões legislativas sobre o 
artigo 595 do Código Civil? Antecipadamente, Obrigado.” (sic) RESPONDIDO 

23 “Acompanhei, por meio das mídias e das redes sociais, que o Senado Federal 
autorizou o concurso público para preenchimento de cargos do quadro de pessoal 
e formação de cadastro reserva para o Senado Federal e que esse cadastro irá sair 
antes do edital. Gostaria de saber se esta informação é verídica e quando irá sair 
esse cadastro reserva, pois tenho interesse na realização do concurso, 
especificamente na área de redação parlamentar.” 

 

RESPONDIDO 

24 "Solicito acesso ao Decreto Legislativo (posterior ao Decreto 544/2005), que 
aprovou a renovação da outorga de permissão da rádio Cidade Morena FM/LTDA, 
da cidade de Belém estado do Pará." 

RESPONDIDO 

25 “Solicito o Parecer 110/2022 referente ao PL 634/2022 que altera as Leis nºs 
12.318, de 26 de agosto de 2010, e 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), para modificar procedimentos relativos à alienação 
parental, para fins de estudo do parecer.” 

RESPONDIDO 



  

 

 

26 “Olá! Gostaria de saber se há alguma previsão para a realização das provas do 
concurso público do Senado Federal, autorizado e divulgado recentemente. Pela 
atenção, muito obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 

27 “Prezados, 
Venho por meio deste pedido solicitar os arquivos referentes às notas taquigráficas 
das reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal nas quais 
foram realizadas as arguições públicas (sabatinas) dos indicados ao cargo de 
Ministro do Tribunal de Contas da União. 
A natureza dessa solicitação é de fins acadêmicos, para a produção de pesquisa no 
nível de graduação para Trabalho de Conclusão de Curso, no curso de Gestão de 
Políticas Públicas, da Universidade de São Paulo, sob orientação da Professora 
Doutora XXX. Por meio de buscas no site da CAE foi possível encontrar os nomes 
dos indicados, data, número da matéria e sua tramitação. No entanto, não 
encontramos as datas exatas das reuniões em que ocorreram as arguições, o que 
nos impediu de acessar as notas das sabatinas. Assim, solicito o envio das notas 
taquigráficas das arguições públicas dos seguintes indicados: 
José Múcio Monteiro Filho (MSF 184/2009) 
Benjamin Zymler (MSF 160/2001) 
Ubiratan Diniz De Aguiar (PDS 52/2001) 
Luiz Otávio Oliveira Campos (PDS 527/2003) 
João Augusto Ribeiro Nardes (PDS 320/2005) 
Aroldo Cedraz De Oliveira (PDS 505/2006) 
José Eduardo De Siqueira Campos (PDS 517/2006) 
Raimundo Carreiro Silva (PDS 1/2007) 
José Jorge De Vasconcelos Lima (PDS 290/2008) 
Leomar De Melo Quintanilha (PDS 318/2008) 
Ana Lúcia Arraes De Alencar (PDS 197/2011) 
Caso não seja possível o envio dos arquivos digitais das sabatinas, solicitamos o 
envio da data exata das reuniões da CAE em que ocorreram as sabatinas dos 
indicados acima relacionados.” (sic) 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDIDO 

28 “Nome: XXX 
Idade: 44 
Das vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência. 
2 – Do cargo, especialidades, áreas, vencimentos e carga horária. 
Apoio técnico ao processo legislativo, processo legislativo 25*2. 
Na fase muito temida por diversos concurseiros no momento das provas é a 
redação. Com caráter, muitas vezes, eliminatório e classificatório, falhar na prova 
discursiva pode significar a eliminação.” (sic) 

 

RESPONDIDO 

29 "Boa tarde, tenho uma dúvida referente aos requisitos do Senado Federal em 
relação à etapa da prova de títulos dos concursos anteriores e vindouros. 
Tendo em vista a notícia veiculada pela própria página desse Órgão Legislativo, há 
previsão e autorização de realização de concurso público para o cargo de 
Engenheiro do Trabalho. Nesse cenário, o referido cargo, em concursos anteriores, 
exigiu formação específica, pós-graduação, em Segurança do trabalho com, no 
mínimo, 360h de duração. 
Dentro desse contexto, questiona-se: 
1. Para reconhecimento dessa pós-graduação por parte do Senado Federal, a 
mesma deve possuir TCC? 
2. A referida pós-graduação possui prazo mínimo de duração? Atualmente, no 

 

 

RESPONDIDO 



  

 

 

mercado educacional a distância, há cursos com 360h com duração de 6 meses. 
Essas são aceitas pelo Senado Federal? Agradeço pela atenção. Atenciosamente, 
XXX." (sic) 

30 “Gostaria de saber se o cargo para analista na área de engenharia do trabalho 
exige alguma graduação específica ou se pode ser qualquer graduação com uma 
pós em engenharia de segurança do trabalho.” (sic) 

RESPONDIDO 

31 "Gostaria de conferir a porcentagem de presença dos senadores catarinenses 
(Dario Berger; Espiridião Amin; Jorginho Mello) nas sessões deliberativas realizadas 
em 2021. A finalidade do dado é a comparação da disposição dos deputados, por 
isso é necessário apenas o número de sessões que cada um esteve presente e o 
número total de sessões." (sic) 

RESPONDIDO 

32 “Prezados Srs., Com base na LAI, e em complemento ao Atendimento 81817, 
gostaria de saber qual é a base legal que sustenta as nomeações como servidores 
efetivos do cargo analista legislativo, especialidade administração, de XXX, 
nomeado em 23/11/1984, XXX, nomeado em 23/11/1984, XXX, nomeado em 
23/11/1984, XXX, nomeado em 01/11/1984, XXX, nomeado em 01/11/1984 e XXX, 
nomeado em 15/10/1984. 
Repare que estes seis servidores efetivos supracitados (XXX, XXX, XXX, XXX, XXX e 
XXX) tinham apenas cerca de 4 anos de exercício no cargo na data de promulgação 
da CF/88, que foi em 5/10/1988, e, assim, suas nomeações não são suportadas 
pelo art. 19 do ADCT (transcrito abaixo), que exige um período de pelo menos 5 
anos de exercício continuado no cargo para que os servidores que não tenham sido 
admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, sejam considerados 
estáveis no serviço público e nem tampouco havia concurso público em validade, já 
que, segundo informado no Atendimento 81817, o primeiro concurso público do 
SF contemplando o cargo de analista legislativo, especialidade administração é 
posterior às nomeações (só foi realizado em 2008 e homologado em 29/1/2009). 
ADCT, art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações 
públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 
cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no 
art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. Peço a 
gentileza de que este questionamento seja reproduzido juntamente com a 
resposta. Obrigado. Atenciosamente.” (sic) 

 

 

 

 

 

 

RESPONDIDO 

33 “Boa tarde, Pela lei da LAI, gostaria de solicitar informações sobre a reunião entre 
o presidente da Conferência Mundial do Clima, Alok Sharma, e o presidente do 
Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que ocorreu entre 28/03/2022 e 31/03/2022 
(não sei exatamente qual dia). Gostaria de solicitar quaisquer documentos ou 
notas referentes a esta reunião, incluindo, mas não limitado a: 
Notas informativas/Notas preparatórias; 
Atas; 
Slides ou apresentações preparadas para a reunião; 
Lista de convidados; 
E-mails e anexos de e-mail referentes às reuniões, enviados antes ou após as 
reuniões, no período de 14/03/2022 a 18/04/2022; 
E, qualquer outro material ou informação sobre: 
O teor da reunião (pauta e memória descritiva); 
O que foi discutido; 
Os principais tratados; e 

 

 

 

RESPONDIDO 



  

 

 

As pessoas estavam envolvidas em cada reunião. 
Muito obrigada pela sua ajuda.” (sic) 

34 “Prezados, Solicito informações sobre o andamento do julgamento do pedido de 
reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 22/2022 - Empenho nº 
2022NE686, Pregão Eletrônico nº 07/2022, da empresa J.G.L ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 14.661.578/0001-01), enviado no dia 13 de abril de 
2022 por meio dos e-mails: sepco@senado.leg.br, ngcic@senado.leg.br, 
licita@senado.leg.br. 
Caso haja dúvidas sobre de qual assunto se trata a peça pode ser acessada no 
seguinte link: 
https://arquivos.sandieoliveira.adv.br/appapi/anexos/2876255/975142 
Requer-se também, no caso de o processo ser físico, o envio digitalizado de todos 
os documentos inclúidos no processo administrativo após a juntada do pedido 
acima referenciado. Já no caso do processo ser eletrônico que seja liberado acesso 
à integralidade do mesmo para acompanhamento. 
Lembrando que conforme artigo 3º, o procedimento da Lei de Acesso à Informação 
visa também a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação, assim como o desenvolvimento do controle social da Administração 
Pública. Pregão Eletrônico nº 07/2022 - Nº Interno P79667.” (sic) 

 

 

 

 

RESPONDIDO 

35 “Desejo saber as restrições dos advogados do Senado na vida privada como 
advogado, se há algum impedimento, solicito informação se os advogados do 
Senado são proibidos de exercer advocacia privada.” (sic) 

RESPONDIDO 

36 “Com base na LAI, para que as informações relativas a ela fiquem disponíveis para 
novas consultas de interessados no portal dessa casa legislativa, solicito que o 
Senado Federal informe se compartilha informações (nome, número de 
documentos, filiação, e outros dados pessoais de envolvidos, natureza da 
imputação, etc.) de ocorrências registradas e apuradas pela Polícia do Senado 
Federal com outras instituições (de segurança, ou não); e se submete os citados 
registros e resultados de investigações para controle de autoridade administrativa 
interna ou órgão externo.” (sic) 

 

RESPONDIDO 

37 “Ao longo dos últimos meses, parlamentares de diversos partidos franquearam ao 
gabinete do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a relação das emendas de 
relator, ou RP9s, em que cada um pôde indicar os beneficiários ao longo de 2020 e 
2021. Essas informações foram solicitadas aos parlamentares pelo próprio 
presidente do Congresso, com a finalidade de cumprir uma decisão do STF que 
determinou a transparência nos nomes dos padrinhos das emendas de relator. 
Cerca de 350 deputados e 60 senadores que indicaram emendas de relator deram 
retorno ao gabinete de Rodrigo Pacheco informando quais valores puderam 
indicar. Pois bem, tendo como base os princípios da LAI, viemos solicitar a relação 
de todos os parlamentares que indicaram RP9s, bem como os valores das emendas 
correspondentes a cada deputado ou senador. Ou seja, queremos ter acesso aos 
dados que foram fornecidos pelos parlamentares ao gabinete do presidente do 
Congresso. Pedimos que, se possível, essas informações sejam fornecidas em 
formato de planilha. Caso seja necessário, podemos ir pessoalmente ao Senado 
consultar os documentos solicitados. Obrigado!” (sic) 

 

 

 

RESPONDIDO 

38 “Boa noite 
Seria possível ter acesso à exposição de motivos da Lei 7347/85 para fins 
acadêmicos. Obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

39 "Solicito os valores destinados por emenda de relator para municípios, por 
estados, em 2022. Além disso, solicito também o valor total disponível para o ano 
de 2022 para emenda de relator. Nos valores que já foram destinados, solicito o 
destino do recurso e descrição e detalhamento dos valores gastos." (sic) 

RESPONDIDO 

40 "Bom dia. Quero saber se o Senado Federal abriu edital para contratar uma nova 
banca para realizar o concurso. Caso não realizou a abertura deste edital, tem 
alguma previsão? Grato." (sic) 

RESPONDIDO 

41 "Favor enviar em uma planilha Excel as emendas de relator (RP-9) nos Orçamentos 
de 2019 a 2022. Informar as seguintes informações (divididas em colunas): 
- Congressista que solicitou a RP-9 
- Ano da RP-9 
- Valor repassado 
- município e Estado de destino da verba 
- Ação ao qual a verba foi destinada 
Favor, enviar as informações para o e-mail: XXX@XXX.com.br." (sic) 

 

RESPONDIDO 

42 “Boa tarde, Meu nome é XXX, sou pesquisadora e nesse momento fazendo a 
pesquisa audiovisual pela Gege Produções, localizada no Rio de Janeiro para uma 
série documental sobre o jornalista XXX, que será exibida no Globoplay. 
Preciso da seguinte informação: ‘qual o número de parlamentares negros no fim 
da década de 70/início da década de 80, 84/88 /2000 e atualmente'. 
Desde já agradeço e estou à disposição para qualquer informação. 
Atenciosamente, XXX” (sic) 

 

RESPONDIDO 

43 “Boa tarde, Estou fazendo uma pesquisa no campo de ciência de dados sobre a 
CEAPS (Cota para Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores) disponíveis 
em: (https://www12.senado.leg.br/transparencia/dados-abertos-
transparencia/dados-abertos-ceaps). 
E percebi que há uma inconsistência nos dados de ressarcimento do Excelentíssimo 
Senador Randolfe Rodrigues do dia de emissão 28/01/2015 referente ao 
documento de n° 9572104373256. 
Disponível em: 
(https://www6g.senado.leg.br/transparencia/sen/5012/ceaps/8/detalhe/358?mes
Ano=01/2015) 
No campo referente ao ressarcimento consta o valor "R$ -9,00", e no 
detalhamento consta "9572100929351 - R$ 1.298,93 (1º bilhete emitido) 
9572102224403 - R$ 1.418,93 (1ª remarcação) 9572104023443 - R$ 1.498,93 (2ª 
remarcação) 9572104373256 - R$ 2.412,03 (3ª remarcação - bilhete utilizado)" 
Gostaria de saber qual foi o Valor Ressarcido oficialmente para maior fidelidade em 
meu projeto de pesquisa. Atenciosamente, XXX.” (sic) 

 

 

 

RESPONDIDO 

44 “Prezados Sres., Com base na LAI, e em complemento ao atendimento 81817, 
gostaria de saber quantos servidores efetivos do cargo analista legislativo, 
especialidade administração, e que tenham sido nomeados em datas posteriores a 
5/10/1983 e anteriores a 29/1/2009, se aposentaram depois da validade do 
concurso de 2011, ou seja, depois de 30/11/2014. Se possível, favor complementar 
a informação com nome, data de nomeação, data de aposentadoria e base legal 
que sustenta as nomeações, já que no portal da Transparência não consta a 
informação de data de nomeação dos servidores aposentados. Peço a gentileza de 
que este questionamento seja reproduzido juntamente com a resposta. 
Agradeço a sempre presente cordialidade e presteza. Atenciosamente, XXX” (sic) 

 

 

RESPONDIDO 



  

 

 

45 “Olá,com base na Lei de Acesso à Informação, solicito resposta aos seguintes 
questionamentos: 
1) Quantos servidores computavam como cargos ocupados em 31 de julho de 2012 
na tabela de cargos de Analista Legislativo - Administração, e atualmente são 
considerados não estáveis em razão dos requisitos previstos no art. 19 do ADCT? E 
em 31 de julho de 2014? (Se não houver informação exatamente destas datas, 
aceita-se a informação que houver para datas aproximadas). 
2) Em que data eles passaram a ser computados como não estáveis? E por quê? (se 
foi em razão de decisão judicial, favor informar o número do processo e, se 
possível, cópia da decisão) 
Solicito, por fim, que estes questionamentos sejam copiados e colados juntamente 
com a mensagem de resposta, a fim de esclarecer do que se trata. Obrigado.” (sic) 

 

 

RESPONDIDO 

46 "Boa tarde, gostaria de ter acesso às provas aplicadas no último concurso público 
para o cargo de Consultor Legislativa - Áreas de Direito Constitucional, Defesa 
Nacional e de Direitos Humanos." (sic) 

RESPONDIDO 

47 “Quero acessar as informações quanto ao concurso de 2008 para Advogado do 
Senado.” (sic) RESPONDIDO 

48 “Solicito informações sobre quem são os dependentes que recebem pensão por 
morte do ex-senador falecido José Afonso Sancho (CPF XXX.XXX.XXX-XX). Gostaria 
de saber também se XXX (CPF XXX.XXX.XXX-XX) recebe algum benefício do Senado 
Federal por pensão ou aposentadoria. Solicito tais informações, pois sou advogado 
no processo 0140500-47.2001.5.07.0007, que tramita na 7° vara da Justiça do 
Trabalho, TRT 7, em Fortaleza. Esse processo tem como reclamante o senhor 
XXX(CPF XXX.XXX.XXX-XX). As pessoas acima eram executadas no processo que 
citei, por isso preciso de tais dados.” 

 

RESPONDIDO 

49 “Gostaria de saber por qual motivo são lançadas poucas vagas para concursos 
públicos do Senado Federal, pois os editais demoram a ser divulgados e, quando 
lançam, é uma escassez de vagas.” 

RESPONDIDO 

50 “Prezados (as) gostaria de ter acesso a todos os pedidos de impeachment contra 
ministros do Supremo Tribunal Federal impetrados nesta Casa. As informações 
seriam data, autor, partido. Se possível disponibilizar as razões também seria útil. 
De preferência o período após a redemocratização, mas se houver dados 
anteriores também gostaria de analisar. Agradeço desde já. Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

51 “Tendo em vista o tão repercutido concurso do Senado Federal, que possui 
previsão, entre outros cargos, para o de analista legislativo especialidade 
engenharia do trabalho, venho solicitar a informação dos requisitos de 
escolaridade para o cargo bem como a informação, se caso uma formação superior 
em engenharia com pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho 
atenderia aos requisitos de escolaridade do cargo.” (sic) 

 

RESPONDIDO 

52 "Bom dia, Gostaria de obter as seguintes informações acerca dos empregados da 
Infraero requisitados para compor força de trabalho no Senado Federal, por meio 
da Portaria de Pessoal SGP/SEDGG/ME Nº 2.083, de 03 de março de 2022; Portaria 
SGP/ME Nº 1.331, de 7 de fevereiro de 2022 e Portaria Nº 24, de 17 de janeiro de 
2020: 
1) Nome; 
2) Lotação; 
3) Cargo (com especialidade) no órgão de origem; 
4) Atividades realizadas no Senado Federal; 

 

RESPONDIDO 



  

 

 

5) Valor mensal desembolsado pelo Senado Federal à Infraero para custeio de cada 
empregado." (sic) 
 
 
 
 


