PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Gostaria de receber, por e-mail, as notas taquigráficas de duas audiências
públicas realizadas pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, no curso do trâmite parlamentar do PLS 649, de
2011. A primeira, em 12/11/2012, solicitada por meio do RMA nº 79, de 2012CMA e a segunda, realizada, em 29/04/2013, solicitada por meio do RMA nº
10, de 2013-CMA. ”(sic)
“Boa tarde, gostaria de saber se há uma previsão para concurso do Senado
Federal, na área da saúde, para esse ano/2019. Obrigada. ” (sic)

TEXTO
STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO

“Solicito a lista de senadores eleitos em 2018. ”

ATENDIDO

“Solicito a lista de todos os senadores em atividade parlamentar para a
realização de um trabalho escolar. ”

ATENDIDO

"Solicito receber a lista impressa de senadores da atual legislatura."

ATENDIDO

"Desejo receber em forma de livro, e-mail e por correspondência a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional N°9.394/96, pois preciso usá-la na
Secretaria de Educação em que trabalho com a Constituição federal. ”

ATENDIDO

“Olá, a lista de senadores está desatualizada? ” (sic)

ATENDIDO

"Boa tarde. Eu gostaria de obter acesso às informações referentes aos
empréstimos internacionais aprovados pelo Plenário do Senado ao longo dos
ATENDIDO
anos - o órgão ou ente que fez a solicitação, os valores que foram aprovados,
os credores, etc. Obrigado."
"Prezados. Meu nome é XXX, sou repórter do Jornal XXX, do XXX. Gostaria de
saber quantos e quais deputados federais do Espírito Santo receberam o
ATENDIDO
auxílio mudança no dia 28 de dezembro. Qual valor foi pago a cada um? Ele é
sempre o mesmo, de um salário mínimo? Atenciosamente,
"Olá, gostaria de saber o quadro de cargos vagos no Senado Federal? E se foi
ATENDIDO
previsto concurso para este ano de 2019 na LOA?"
“Solicito informações sobre todos os pedidos de reembolso por despesas
médicas, solicitados por senadores da República e pagos pelo Senado Federal,
nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Os pedidos NEGATIVA
devem estar separados por ano, com as seguintes informações: -- valor do INTEGRAL DE
reembolso pago -- nome do senador que pediu o reembolso
ACESSO
-- qual despesa médica foi realizada pelo parlamentar--nome da instituição em
que a despesa foi realizada. ”
“Olá! Gostaria de saber como está o andamento para realização de um novo
concurso público no Senado Federal. O concurso de 2012 para diversos cargos
públicos no Senado já se encontra vencido. Sei, também, que existe um déficit
ATENDIDO
de servidores que precisam ser repostos. Portanto, gostaria de saber se
existem perspectivas de um concurso neste ano de 2019.”

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

TEXTO
STATUS

"Boa tarde! Quais são as CPIs ativas no Senado até o presente momento? XXX."

ATENDIDO

“Boa tarde, pessoal. Senadores podem receber o auxílio-mudança.
Gostaria de pedir um levantamento para vocês sobre o assunto.
Por favor, respondam por tópicos. Se preferirem, pode ser por planilha Excel
para facilitar a tabulação. - O benefício é tanto para parlamentares ‘de saída’
como para aqueles que estão chegando? Inclusive para quem tem imóvel
próprio em XXX? - Ele foi dado a quantos parlamentares nesta transição, entre
2018 e 2019? Podem detalhar quantos estão de saída e quantos estão de ATENDIDO
chegada? - Quanto foi pago como auxílio nesta transição, entre 2018 e 2019?
- A concessão desse benefício é automática? Algum desses pediu para não
receber? - O auxílio vale inclusive para quem se reelegeu? Dos congressistas
que
foram
contemplados,
quantos
são
reeleitos?
- Também vale para parlamentares de Brasília? Se sim, quais do grupo são da
bancada do XXX? Muito obrigado.”
"Ciente do direito à intimidade dos parlamentares em relação aos
atendimentos pelo seu plano de saúde, pede-se: - Valores pagos pelo plano de
saúde dos senadores a título de qualquer consulta/procedimento à
clínica/consultório do médico XXX desde o ano de 2011. NEGATIVA
NÃO É NECESSÁRIO DIVULGAR O NOME DO SENADOR/PARENTE ATENDIDO. A INTEGRAL DE
consulta deve apenas permitir a conhecimento dos valores pactuados pelo
ACESSO
Senado com XXX, sem necessidade de divulgar o senador atendido. Assim,
preservado o direito à intimidade, não há óbice à resposta desta consulta,
sendo a recusa em prestar a informação ilegal e passível de sanção." (sic)
"Bom dia! Para fins de registro, peço, por gentileza, o envio da relação de
contatos oficiais dos Senadores do Estado de Santa Catarina em exercício no
ano de 2019. Fico no aguardo e, desde já, agradeço! ATENDIDO
Atenciosamente,
XXX
Assistente
Legislativo
Câmara Municipal de XXX." (sic)
"Ciente do direito à intimidade do Senador, pede-se lista dos
procedimentos/consultas pelo plano de saúde dos senadores feitos pelo
Gabinete do Senador XXX com qualquer pessoa física ou jurídica de
sobrenome "Paim". Observe que a consulta não é sobre o paciente, mas sobre
o PRESTADOR de serviço. Não é necessário listar o tipo de procedimento ou NEGATIVA
especialidade,
somente
o
valor. INTEGRAL DE
Por ex: "Consulta com XXX, R$ 400 reais". Sem especificar especialidade ou
ACESSO
que
foi
feito.
Resguarda-se
direito
à
intimidade.
Igualmente, não é necessário divulgar quaisquer informações sobre qualquer
consulta ou procedimento do Senador Paim com profissionais que não
possuam o sobrenome "XXX"."
"Solicito que seja informado o número de vagas existentes por área do cargo
de consultor legislativo. Consultei o último edital e vi que o concurso foi ATENDIDO
realizado por área."

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
"Boa Tarde, estou estudando a API do Senado Federal e estou com algumas
duvidas que eu gostaria de sanar. 1 - Ao analisar o retorno dos dados do
parlamentar XXX (codigoParlamentar: 1173), na parte de liderança contem 10
resultado, porém se pesquisar o mesmo senador no endpoint
senador/1173/liderancas é retornado apenas 4 resultados. Gostaria de
entender o motivo para essa diferença 2 - Ao analisar os dados de liderança
do senador XXX , pode verificar que ele foi Vice-Lider da Unidade Partidaria id
575, porém não consegui encontrar nenhum endpoint com os dados sobre as
Unidades Partidarias. Consegui encontrar os dados referentes a algumas
Unidades Partidarias no endpoint /plenario/lista/liderancas, mas como
informado anteriormente não consegui encontrar o id 575 entre os dados
retornados neste endpoint. 3 - Gostaria de saber se existe algum endpoint
com os dados sobre as Unidades Partidarias e Unidades de Liderança, pois ao
analisar alguns parlamentares encontrei campos como (tipoUnidLideranca,
idUnidLideranca, tipoLideranca, idUnidPartd, mumeroOrdemViceLider) e não
sei a o que eles se referem ou o seus significados. Caso não exista gostaria de
saber se existe alguma forma de obter estes dados. Agradeço a atenção e
auxilio, Pedro Daumas"
"Reiterando o pedido: Venho por meio desta, solicitar acesso ao inteiro teor
dos
processos
(Sigad):
nº
XXX
n
XXX
n XXX bem como a resposta o atual estado administratido dos mesmos. A
resposta a essa solicitação deve ser encaminhada, preferencialmente, em
meio eletrônico ou, na impossibilidade, que o Senado informe, por escrito, o
lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida
informação. Grata" (sic)
“Boa tarde! Gostaria de solicitar informação de a qual senador pertenceu cada
carro (por número da frota) entre os anos de 2015 e 2018. Se possível, uma
relação ‘nome do senador-número do seu carro na frota’ uma vez que o portal
da transparência disponibiliza os gastos com combustível por número do carro
na frota e não faz menção a qual senador pertenceu. Obrigado! ” (sic)
“Boa noite, Com a finalidade de analisar a (in)constitucionalidade formal da
Lei nº 13.654 de 23/04/2018 (PLS 149/2015), por suposto vício no trâmite do
processo legislativo no Senado Federal, solicito o envio dos autos do referido
processo
legislativo.
Atenciosamente,
XXX
Matrícula: XXX” (sic)
"Solicito o inteiro teor do parecer 743/2018, dado na petição 08/2018." (sic)
"Boa Tarde, recebi um email hoje pedindo alguns esclarecimentos referente
ao
pedido
Conecte
n°
4328.
1)
A
url
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/parlamentar/1173, contem 10
liderancas. 2) Na url informada acima o entre as lideranças associadas ao
senador XXX esta a lideranca Id 2312 vinculada a unidade partidária 575. 3) Ao
analisar os dados referente a liderancas do parlamentar informado acima me
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

NEGATIVA
INTEGRAL DE
ACESSO

ATENDIDO

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
deparei com os campos idUnidLideranca, tipoUnidLideranca, tipoLideranca e
idUnidPartd. O campo idUnidLideranca informa o id da unidade de lideranca
porem não consegui achar uma url que informe os dados que compõem uma
Unidade de Lideranca, apenas encontrei referencias a este dado na url
BlocoParlamentar, mas ainda assim não consegui encontrar os dados
referentes a alguns id apresentados nas liderancas do parlamentar informado
acima, como por exemplo o id 144. Os campos tipoUnidLideranca e
tipoLideranca apresentam o mesmo problema, os dados que analisei
apresentam apenas letras como 'B', 'P', 'V' e 'L' sem os significado dessas letras.
O campo idUnidPartd apresenta o mesmo problema, não existindo uma url
para verificar o id apontado e não consegui encontrar uma url que informe os
dados que compõem uma unidade partidária. Espero ter consegui esclarecer
as duvidas apresentadas e agradeço a velocidade e disponibilidade
apresentada
para
me
ajudar,
XXX"(sic)
"Boa tarde! Gostaria de solicitar a informação do gasto com combustível do
ano de 2018 por Senador de acordo com o número da frota, uma vez que o
Portal da Transparência traz apenas o número da frota e não a qual senador
pertence cada carro por número." (sic)
“Solicito o texto inicial do PLC 115/93, que regula direitos e obrigações
relativos a Propriedade Industrial, que gerou a Lei 9279/96, e seus possíveis
textos substitutivos.”
“Solicito receber por e-mail a cópia da lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017,
pois sou funcionário público e a empresa não fez o pagamento integral de um
direito que possuo de acordo com essa lei.”
"Olá boa noite, não sei se esse é o canal certo para enviar esta mensagem.
Gostaria de saber quando terá o novo concurso em específico para
enfermeiro, tendo em vista que o último foi em 2012. Desde de já agradeço
Aguardo resposta Atenciosamente, XXX." (sic)
“Requer, com fulcro na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), a
cópia das faturas/notas fiscais referentes a todas as despesas pagas aos
seguintes credores (matriz e filiais), nos meses de julho e agosto do ano de
2018, pelo órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ
34.028.316) EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ
33.530.486)
CLARO
S/A
(CNPJ
40.432.544)
CONSÓRCIO SOLUÇÃO ACESSO INTERNET PE 113/2017 (CNPJ
29.329.902/0001-58) CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (CNPJ
72.843.212) COMPANHIA ENERGÉTICA DE XXX (CNPJ 00.070.698)
CEB DISTRIBUIÇÃO S/A ONE LÍNEA TELECOM LTDA (CNPJ 04.318.562/0001-39)
Para isenção dos custos de envio via correspondência física (podendo ser em
CD), segue declaração de pobreza anexa, conforme Parágrafo único do art. 12
da citada lei. Seguem os dados para envio da correspondência física:
XXX.” (sic)
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STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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“Solicito o envio da cópia da Emenda Constitucional 99/2017 que institui novo
regime especial de pagamento de precatórios.”
"Boa Tarde, gostaria de tirar uma duvida com vocês referente ao retorno da
seguinte
url:
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/materia/votacoes/123298?v=5.
Nela
aparece
os
seguintes
campos:
<SessaoPlenaria>
<CodigoSessao>22362</CodigoSessao>
<CodigoSessaoLegislativa>853</CodigoSessaoLegislativa
Gostaria de saber em qual url consigo verificar esses campos, o que quer dizer
codigoSessaoLegislativa 853, quais são os dados que compõem uma
sessaoLegislativa?
Ao
verificar
a
url
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/plenario/agenda/dia/20160217,
consegui encontrar o que eu acredito ser os dados que compõem uma sessão,
porém existe uma divergência entre o código apresentado na url
(plenario/agenda/dia/20160217) e (materia/votacoes/123298?v=5), como
mostrado acima a url de votações apresenta o CodigoSessao 22362 enquanto
a url agenda/dia apresenta o CodigoSessao 3704. Gostaria de entender esta
divergência nos dados"
"Desejo receber o link de download para os dados de licitações contratadas
pelo Senado Federal, referentes ao período disponível, para as fases de
empenho, liquidação e pagamento. Dados para pesquisa acadêmica." (sic)
"Oi, boa noite, gostaria apenas de receber, se possível, informações sobre o
andamento do concurso do Senado que está pra sair, previsão de lançamento
do edital, em que passo está atualmente, etc, é isso, obrigado, até mais e
aguardo resposta." (sic)
“Requisitamos acesso às informações listadas abaixo, referentes ao
funcionamento do Conselho da Transparência e Controle Social (CTCS) do
Senado Federal. Para facilitar a compreensão das informações fornecidas,
solicitamos que cada item seja ATENDIDO separadamente, indicando o
número a que se refere: 1 - O CTCS está em funcionamento atualmente?
1.1 – Caso não, por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre?
1.2 – Caso sim: 1.2.1 – Houve alguma reunião após a 16ª reunião ordinária?
Caso sim, quantas? 1.2.1.1 – Caso não, por quais motivos, de fato e de direito,
isso ocorre? 2 – Quais são as entidades que atualmente preenchem as vagas
da sociedade civil no CTCS? Solicitamos acesso ao contato (telefone/e-mai)
destas
entidades?
2.1
–
Caso
alguma
das
vagas
não
esteja
preenchida:
2.1.1 – Que medidas estão sendo tomadas para o seu preenchimento?
2.1.1.1 – Solicitamos acesso ao inteiro teor do plano de trabalho e respectivo
cronograma aproximado referente às medidas em questão.
2.1.1.1.1 – Caso não tenha sido elaborado este plano de trabalho, por quais
motivos,
de
fato
e
de
direito,
isso
ocorre?
3 – Quem são os demais membros do CTCS? (O site
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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TEXTO
STATUS

https://www12.senado.leg.br/transparencia/ctcs/conselheiros não informa
os nomes do Diretor da Secretaria de Informação e Documentação e do
Diretor da Subsecretaria de Pesquisa e Opinião, nem informa a data de
atualização das informações). 4 – Existe ou já foi feito algum estudo ou projeto
em curso para ampliar a representação da sociedade civil no CTCS?
4.1 – Caso sim, quais foram as conclusões? Que medidas foram ou estão sendo
tomadas a respeito? 4.2 – Requisitamos acesso ao inteiro teor digitalizado
deste estudo/projeto. ” (sic)
"Solicito uma cópia do Decreto nº 6188/2007."
"Tenho muita vontade de ser servidor do Senado Federal, tem previsão de
quando será o próximo concurso?"(sic)
"Boa tarde, Prezados!
Ao analisar a contratação de serviços de limpeza e conservação por meio do
pregão eletronico nº 034/2016, pode-ser observar que o valor dos salários
utilizados para o encarregado-geral e demais cargos são superiores aos
estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho do Sindiserviços, a qual foi
utilizada pelo Senado como referência. Solicito esclarecimentos e a
justificativa do estabelecimento de salários maiores que os definidos em
Acordo Coletivo, visto que tal medida onera, e muito, os cofres públicos. O
encarregado-geral da contratação tem um salário base de R$ 9.056,52,
enquanto na CCT 2019 o salário base é de R$ 3.061,96. Gostaria também que
informassem o nome dos prestadores de serviços que ocupam esses cargos.
Agradeço desde já a cooperação."(sic)
"Prezados, Estou buscando os espelhos de emendas das LDOs de 2002 a 2012.
No site as buscas estão apresentando erros.
Aguardo o retorno."(sic)
"Gostaria de receber a lista de todos os senadores em exercício."
"Bom dia, O motivo do envio deste é solicitar mais uma vez os préstimos desta
casa que sempre nós mantivemos bem informados, sobre os projetos em
andamento, bem como as leis em vigor. Agora mesmo estamos interessados
nas leis e decretos vigentes no tocante as regras eleitorais, tendo em vista as
próximas eleições municipais. Sem mas para o momento agradecemos. At.te,
XXX."
"Boa tarde. Gostaria de saber se, mediante a existência de 1323 cargos vagos
no Senado Federal (Quadro de Cargos Efetivos do Senado Federal - Carreiras
de Especialização em Atividades Legislativas - Dia de Referência: 11/01/2019),
haverá realização de concurso público. Se sim, em que áreas? Se não, por quê?
Aguardo retorno."
"O Site do Senado informa que a Senadora XXX está fora do exercício por
questões particulares. Até que data ela estará fora do exercício? Enquanto
estiver fora do exercício, ela tem direito de votar em votações que houver no
Senado?"

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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“Olá, sou policial militar no Estado de XXX e tenho muito interesse em fazer
um curso de especialização na área jurídica. Será lançado edital para o 1º ou
2º semestre de 2019 para que possamos participar?”
"Boa Tarde, gostaria de tirar uma duvida com vocês referente ao retorno da
seguinte url: http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/legislacao/373629.
Nela
aparece
os
seguintes
campos:
"vide":
{"edicao":
"13845471","tipoEdicao":
"750"}
"disp": {"nomeDispositivo": "Anexo 1 [Decreto do Conselho de MInistro nº
529-A
de
18/01/1962]",
"codItemDocumento":
"12275549"}
Gostaria de saber em qual URL consigo verificar esses campos, o que quer dizer
edicao, tipoEdicao e codItemDocumento, quais são os dados que ompõem
uma sessaoLegislativa?
Ao
verificar
a
url
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/plenario/agenda/dia/20160217,
consegui encontrar o que eu acredito ser os dados que compõem uma sessão,
porém existe uma divergência entre o código apresentado na url
(plenario/agenda/dia/20160217) e (materia/votacoes/123298?v=5), como
mostrado acima a url de votações apresenta o CodigoSessao 22362 enquanto
a url agenda/dia apresenta o CodigoSessao 3704. Gostaria de entender esta
divergência nos dados"
"Caros, Solicito cópia ou acesso a toda a documentação interna do Senado
(pareceres, despachos, decisões) que embasaram a supressão do número 24
da numeração de gabinetes do Senado." (sic)'
“Há alguma vontade política do chefe da Casa para a realização de um
concurso público no ano de 2019?” (sic)
“Em caso de um senador eleito ser impedido de assumir o cargo, mesmo
depois de diplomado, quem assume? E se, depois de ter assumido, for
cassado, quem assume?” (sic)
“Através desta mensagem, se requer informação sobre qual a COMISSÃO que
é responsável pelo PARECER sobre Requerimento de Municípios para Garantia
de
Empréstimo
Externo
pela
União
(Art.52,
V,
CF).
Outrossim, se requer ainda informação sobre o número de PROTOCOLO do
ente municipal junto ao Senado Federal, in casu o Município de XXX, no final
de
2018
ou
no
início
de
2019.
Nestes termos, por ser de interesse público e coletivo, com fulcro na Lei nº
12.527/2011, para instrução de Representação junto ao Ministério Público,
pede URGENTE deferimento.” (sic)
“Venho por meio desta, solicitar acesso ao inteiro teor dos processos (Sigad):
Processo n° XXX. Bem como a resposta o atual estado administrativo do
mesmo. A resposta a essa solicitação deve ser encaminhada,
preferencialmente, em meio eletrônico ou, na impossibilidade, que o Senado
informe, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou
reproduzir a referida informação.”
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“Sou jornalista e encaminhei uma mensagem por meio do portal do Senado
solicitando o ‘@user’ das redes sociais dos senadores em exercício, mas recebi
como respostas as redes sociais do Senado, o que não supre a minha
necessidade. À vista disso, solicito novamente o ‘@user’ das redes sociais dos
atuais senadores para contatos futuros.”
“Boa noite, gostaria de saber se haverá possível concurso para o Senado
Federal? Existe essa possibilidade do próximo presidente aprovar logo para
haver um novo concurso?” (sic)
"Prezados Senhores, Cumprimentando-os cordialmente, solicito a gentileza no
envio dos contatos dos senadores eleitos na 56º Legislatura (2019-2022), com
os seguintes dados: - Nome – Gabinete – Partido – Estado - Telefone
- Email Na esperança de ser atendida, agradeço antecipadamente.
XXX."
“Solicito receber cópia impressa do PDS 129/2017, que altera o Decreto
Legislativo nº 276, de 2014, e fixa o subsídio para os membros do Congresso
Nacional.”
"Gostaria de receber, via correspondência, a lista de todos os senadores da
nova legislatura 2019, reeleitos e eleitos."
"Prezados, boa tarde. Gostaria de solicitar uma compilação das proposições
em tramitação no Senado a respeito do tema “matéria trabalhista”. Todos os
projetos ativos, por gentileza. Muito obrigada. XXX."
“Estou tentando acessar o contrato XXX no Portal da Transparência, mas o site
do Senado está apresentando uma mensagem de erro. Solicito o envio do
contrato na íntegra, por e-mail.”
“Boa tarde, prezados! No campo ‘subsídio’, na página de cada senador em
exercício, pode-se consultar sua folha de pagamento e os devidos descontos.
Qual o critério utilizado para estabelecer o desconto por ‘faltas’ que consta na
folha? Qual tipo de ausência culmina neste desconto? Uma vez que o
parlamentar não possui folha de ponto para atestar presença no gabinete ou
escritório de apoio.” (sic)
“Solicito receber uma copia da Proposta de Emenda à Constituição n° 45 de
2017, sobre o pagamento das precatórias que estão em atraso."
“Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, a íntegra da PET 2/2016. O
documento, infelizmente, não aparece digitalizado para download.” (sic)
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

NEGATIVA
"Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, cópia digitalizada do
INTEGRAL DE
parecer 743/2018, anexado à Petição (SF) 8, de 2018." (sic)
ACESSO1
"Prezados, boa tarde. Gostaria de solicitar uma compilação das proposições
em tramitação no Senado a respeito do tema 'matéria ambiental'. Todos os ATENDIDO
projetos ativos, por gentileza. Muito obrigada. XXX"

1

Negativa Integral de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado
Federal
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"Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, a íntegra da Petição (SF) 8,
de 2018." (sic)
"Prezados, Boa tarde! Poderiam enviar, se existirem, as atas de debates da
Comissão Jurídica que elaborou o Código de Processo Civil de 2015 (Lei n.
13.105/2015)? Att."
“Gostaria de saber se o cidadão comum pode ter acesso a declaração de I.R.
dos parlamentares.”
"Boa tarde, gostaria de saber onde posso acessar a prova e gabarito do
concurso do Senado Federal de 2012 para o cargo: analista legislativo, área:
apoio ao processo legislativo e especialidade: processo legislativo? Tentei
encontrar no site da FGV, banca realizado do certame, mas não encontrei, nem
em ferramentas de busca, como o Google. Obrigado!"(sic)
"Gostaria de solicitar uma cópia do documento de número XXX, Relativo ao
termo de referência do contrato 2018/116, empresa contratada, XXX
treinamentos empresariais XXX-ME.
Grato."(sic)
“Bom dia, Me chamo XXX, gostaria de saber se tem previsão de abertura de
um novo concurso para o Senado Federal. Sempre tive o sonho de ser uma
servidora do Senado, e então eu gostaria de saber se a única forma para isso
acontecer
é
por
meio
de
concurso
público.
Desde já agradeço pela atenção.” (sic)
"Minha dúvida é em relação ao próximo concurso para nível médio. O mesmo
tem previsão?"
"Boa tarde! Solicito-vos cópia do projeto de lei de conversão da Medida
Provisória 2215/2001 e seus adendos de autoria do senador Romeu Tuma.
Desde
já
antecipo
agradecimento.
Atenciosamente,
XXX"
“Olá! Com relação ao último concurso do Senado Federal, em 2011, para os
cargos de técnico há as especialidades: Processo Legislativo, - especialidade:
Administração, - e especialidade: Arquivologia - todos esses cargos pedem
apenas nível médio para ingresso? O cargo de técnico - especialidade
Arquivologia tem que ter algum curso técnico ou apenas nível médio?
Aguardo a resposta! Grato!” (sic)
“Prezados, meu nome é XXX, gostaria de saber se a noticia é verdadeira, estou
há dias com uma informação que a Casa está com a necessidade de novos
servidores e, com isso, será feito um concurso público em breve. Essa
informação procede?” (sic)
“Bom dia. Solicito cópia do anexo da RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2018 do Senado
Federal que consolida e ratifica as alterações promovidas na estrutura
administrativa da Casa. Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Gostaria de ter acesso às cópias das notas fiscais ou documento apresentado
pelo Senador XXX para recebimento do auxílio moradia nos meses de junho,
julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018; além de
janeiro de 2019 (se houver).” (sic)
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"Boa tarde! Sou concurseira e gostaria de saber se há previsão de concurso
para este ano. Obrigada" (sic)
“Solicita-se relação detalhando lotação dos terceirizados que exercem a
função de “servente” no contrato 20160084 (Contrato 84/2016) assinado pela
empresa FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP. (CNPJ:
38.054.508/0001-45), visto que tais funcionários desta empresa terceirizadora
não estão constando na lista que deveria englobar todos os terceirizados no
Portal
de
Transparência
do
Senado
Federal.”
(sic)
Protocolo
“Boa tarde. Solicitei o acesso às notas taquigráficas da audiência pública
referentes à discussão sobre o PL 180/2008 referente à Lei de Cotas e Ações
Afirmativas para o Ensino Público Superior que ocorreram nesta Casa em
18/12/2008, 18/03/2009 e 01/04/2009. Preciso de tais notas taquigráficas em
virtude de pesquisa como bolsista CNPQ na Universidade Estadual Paulista.
Observando o site NÃO LOCALIZEI ESTE MATERIAL E CREIO QUE O MESMO
SEJA DE DOMÍNIO PUBLICO. Como posso ACESSÁ-LO????” (sic)
“Gostaria de saber quantos senadores entre os novos eleitos, os reeleitos e os
com mandato vigente são militares da ativa e da reserva.”
“Prezados Senhores, Gostaria de receber informações sobre o número e o
assunto de Propostas de Emenda à Constituição que se encontram em
tramitação
no
Senado
Federal,
nesta
data
(29/01/2019).
Agradecendo sua atenção, fico no aguardo da resposta à minha solicitação.
XXX.” (sic)
“Solicito receber a lista completa dos senadores eleitos para exercício no ano
de 2019, pois, além de acompanhar os novos senadores eleitos, coleciono
todas as legislaturas anteriores.”
“Prezados, gostaria de ter acesso aos Relatórios de Gestão Fiscal
quadrimestrais dos anos 2001 a 2006, que não estão disponíveis nessa
plataforma, para pesquisa acadêmica. Foi encaminhado este link para mim:
https://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil
Entretanto, não me auxiliaram na busca não consegui acessar os relatórios.
Obrigada.”
"Bom dia. Estou precisando do edital do pregão 269/2007 para realizar um
trabalho. Consultei no site mas só há licitações a partir do ano de 2008. Há
como me enviar por e-mail? Este pregão foi referente à contratação de
empresa especializada para a reforma e modernização da Casa de Máquinas
III do SENADO FEDERAL, com fornecimento e instalação de centrífugas. Estou
precisando para ter acesso à planilha orçamentária do edital."
“Gostaria de saber se existe gratificação por graduação para os concursados
da polícia legislativa, e, no caso de mais de uma graduação, se há alguma outra
gratificação."
"Boa tarde. Gostaria do PDF de todos os pedidos de impeachment de Ministros
do Supremo Tribunal Federal protocolados no Senado Federal no ano de 2018,

TEXTO
STATUS
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
bem como das decisões da Mesa do Senado referentes a cada um deles. Muito
obrigado desde já."
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