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1 NÚMERO DE PEDIDOS 

No mês de abril foram recebidas 74 solicitações de informações. No 

Anexo I encontra‐se a lista de todos os pedidos de informação. 

2 PRAZO DE RESPOSTA 

Dos 74 pedidos de informações, 10 (13,5%) foram atendidos em até 

um dia, 11  (14,9%)  foram  atendidos entre dois  e  cinco dias, 43  (58,1%) 

entre seis e vinte dias e 10 (13,5%) com mais de 20 dias. Nenhum pedido 

se encontrava pendente de resposta na data de emissão deste relatório.  
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3 TEMAS DOS PEDIDOS 

ASSUNTO 
Total 
geral %

ARQUIVO  10 13,5%
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA  3 4,1%
ATIVIDADE LEGISLATIVA  13 17,6%
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES  1 1,4%
CEAPS E NOTA FISCAL  2 2,7%
CONCURSO PÚBLICO 15 20,3%
CONTRATOS E LICITAÇÕES  3 4,1%
LEGISLAÇÃO  3 4,1%
OUTROS  10 13,5%
REMUNERAÇÃO  3 4,1%
SENADOR  5 6,8%
SERVIDOR  6 8,1%

PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA 24  32,4% 
Total geral  74  100,0%

 

4 NEGATIVAS DE ACESSO 

Houve  2  negativas  de  acesso  no  mês  de  abril,  ambas  por  se 

tratarem  de  pedidos  excessivamente  onerosos,  exigindo  trabalhos 

adicionais  de  análise,  interpretação  ou  consolidação  de  dados  ou 

informações.  

5 PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS 
PORTAIS DO SENADO FEDERAL 

Portal da Transparência do Senado Federal – 13 

Portal do Senado Federal – 11 

 



 

 
Anexo I – Lista dos pedidos de informação atendidos  

 

"estou precisando do texto da CISG citado no Decreto Legislativo 538 de 2012, publicado no DOU 203, 
de 19/10/2012, fl. 04. O Decreto diz que o texto da CISG está disponível no DSF de 20/03/2012, mas 
não estou conseguindo encontrar no site de busca do DSF.” 

"Gostaria  de  saber  se  há  algum  pedido  de  aposentadoria  para  o  cargo  de  técnico  legislativo‐ 
administrativo. E se houver o quantitativo de pedidos.” 

"Essa  é  uma  mensagem  de  teste  para  verificar  se  o  envio  de  mensagens  a  partir  da  página  da 
Coordenação de Arquivo na Internet está funcionando. Por favor, confirme o recebimento pelo e‐mail 
wenisb@senado.leg.br.” 

"Solicito  evolução  salarial  (só  vencimentos  puros,  sem  adendos  ou  verbas  indenizatórias)  dos 
Senadores desde 1950 ou até onde se conseguir, para um trabalho escolar."  

"Solicito  informação quanto  ao  enquadramento previdenciário que  está  sendo dado  aos  servidores 
efetivos  oriundos  de  outros  entes  federados  que  têm  ingressado  no  Senado  Federal  a  partir  da 
vigência do FUNPRESP, sem interstício.  
Caso tenham ingressado no serviço público nos vínculos anteriores (Estados, DF e municípios) antes da 
vigência  do  FUNPRESP  e,  no  Senado,  após  a  vigência  do  FUNPRESP,  terão  necessariamente  seus 
proventos  limitados  ao  teto  do  RGPS  (art.  3º  c/c  art.  22  da  Lei  nº  12.618/2012)? Ou,  seguindo  o 
entendimento expresso no art. 40, § 16, da Constituição Federal, poderão optar por permanecer fora 
do  FUNPRESP  e,  assim,  ao  aposentarem,  perceberem  proventos  superiores  ao  teto  do  RGPS  (não 
submetidos ao art. 3º da Lei nº 12.618/2012)? 

“gostaria de ter acesso às provas objetivas e discursivas das seguintes especialidades de Consultor 
Legislativo: 
‐ Agricultura 

‐ Economia Regional e Políticas de Desenvolvimento Urbano; 
‐ Políticas Microeconômicas; 

‐ Transportes 
E gostaria também das provas de Analista Legisltaivo, para as especialidades: 

‐ Processo Legislativo; 
‐ Administração.” 



 

 

"Sou empresária e gostaria de ter acesso às seguintes informações: 
 1) Existe uma política de gestão dos direitos autorais referentes aos conteúdos e publicações 
produzidos e editados pelo Senado Federal ou criados para este órgão com financiamento público?  
2) Qual é esta política?   
3) Os materiais em questão são disponibilizados ao público em geral via Internet? Sob que regime de 
acesso e termos de licenciamento” 

"queria saber quando sera votado a PL 06565/13 que concede porte de armas para agentes 
penitenciario, pois o mesmo tem caracter de urgencia, ficarei muito grato com a resposta."  

“Entre os dias 25/3/2014 e 01/04/2014, o Senador Gim Argello (ou o seu gabinete) protocolou uma 
solicitação junto à Mesa Diretora do Senado. 
Essa solicitação pede a nomeação dos candidatos aprovados no concurso do Senado de 2012 e conta 
com a assinatura de cerca de 50 senadores. 
Eu gostaria de obter uma cópia deste documento.” 

Gostaria de entender a contagem de  servidores efetivos e de cargos vagos no site de vocês. Para o 
Cargo de técnico legislativo, especialidade administração, na semana passada tinham 100 cargos vagos 
e hoje vejo que existem 99. vocês podem me esclarecer o que houve com uma vacância? Gostaria de 
saber também se nesse número estão  inclusos uma aposentadoria que foi publicada ontem dia 1 de 
abril e 1 vacância para posse de cargo  inacumulável. se essas duas vacâncias estiverem computadas 
nesse número, gostaria de saber como essas vagas foram providas. Grato."  

"Estou  realizando  uma  pesquisa  sobre  a  educação,  tendo  como  fonte  principal  a  legislação 
educacional, para  tanto, preciso  ter acesso às exposições de motivos de algumas  legislações. Como 
faço para ter acesso a essas exposições de motivos?"  

"Com base da Lei 12.527 de 18/11/2011 solicito as informações: 
1. Total de diretores de coordenações e secretarias do Senado Federal. 
2. Total de diretores de coordenações e secretarias por sexo. 
3. Total de diretores de coordenações e secretarias de etnia negra. 
4. Total de diretores de coordenações e secretarias efetivos e comissionados."  



 

 

"Solicito o total de efetivos e o quanto foi gasto em remuneração nos meses de setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014. Solicito também o quantitativo de 

comissionados nos mesmos meses e o quanto foi gasto em cada um desses meses."  

"Gostaria de ter acesso às seguintes informações através da lei 12527/11, em planilha ou documento 
de texto editável: 
1) Quantos servidores ocupantes de cargos de livre nomeação podem ser nomeados por cada 
presidente de comissão desta casa legislativa?  
2) Quais as funções desempenhadas por cada um desses servidores?  
3) Qual é o custo anual com o pagamento desses servidores? 
Obrigado."  

“Faço mestrado em história constitucional na Faculdade de Direito da UnB. Meu objeto de pesquisa é 
a  lei  de  inelegibilidades  (LC  5/70).  Mas  o  tema  das  inelegibilidades  não  se  restringe  a  essa  lei 
complementar;  também  se  encontra  nas  Constituições  de  67/69,  na  de  46  e  em  outros  lugares.
O período a ser pesquisado é o da ditadura militar. Portanto, gostaria de um  levantamento sobre o 
tema das inelegibilidades do período da Constituinte de 46 até a promulgação da LC citada."  

"Gostaria de ter acesso a uma planilha, em formato aberto, apresentando as seguintes informações: 
1) os salários e a remuneração além do salário base e os benefícios percebidos por cada um dos 
senadores; 
2) o patrimônio público que cada senador recebe para os fins de desempenhar seu papel oficial; 
3) Gostaria, ainda, de obter uma explicação sobre como achar esta informação (quais links tenho que 
seguir, etc.) no website do Senado o qual é obrigado pela Lei de Acesso à Informação Pública (12.527) 
no Art. 7, VI, a disponibilizar estas informações." 

"Percebi  que  as  pesquisas  digitais  nos  anais  do  Senado  só  são  possíveis  até  1998,  ao menos  para 
realizar pesquisa por tema. Gostaria de saber se é possível ser feito um levantamento dos anais após o 
ano 1998 que tratam da temática do aborto." 

Solicito informações sobre o histórico de tramitação do processo 00200.021772/2012‐71."  
 



 

 

"QUANTIDADE  DE  PEDIDOS  DE  APOSENTADORIA  EM  TRAMITAÇÃO.  CONSULTOR  LEGISLATIVO  ‐ 
ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO. Solicito‐lhes a gentileza e  informar‐me a quantidade de pedidos de 
aposentadoria  atualmente  em  tramitação  que  têm  por  objeto  a  aposentadoria  de  servidores  da 
categoria funcional Consultor Legislativo, especialidade Assessoramento Legislativo."  

"O relatório de abastecimento dos veículos dos senadores não  indica qual a unidade de medida. Não 
se sabe se os valores apresentados representam litros abastecidos ou o dinheiro gasto em Reais.  

Percebi que as pesquisas digitais nos anais do Senado só são possíveis até 1998, ao menos para realizar 
pesquisa por  tema. Gostaria de saber se é possível ser  feito um  levantamento dos anais após o ano 
1998 que tratam da temática do aborto." 

"SOLICITARIA  INFORMAÇÕES  SOBRE  OS  RELATÓRIOS  RELACIONADOS  AO  PROJETO  DE  LEI  QUE 
RESULTOU NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ‐ LEI 9.503/1997 

Solicito a V. Sª, a Biografia do Exmº. Sr. Senador Nelson de Souza Carneiro com Local onde Nasceu, 
data  do  nascimento,  Filiação,  Histórico  Acadêmico  com  mandatos  e  homenagens  e  trabalhos 
publicados no decorrer de seu mandato." 

O  cidadão  solicita  o  recebimento  do  texto  integral  da  PEC  33/2012,  que  trata  da  redução  da 
maioridade penal, no e‐mail: xxxxxxxx@gmail.com. 

Eu sou Professor da rede pública aqui no Rio de Janeiro. Gostaria de solicitar cópia de material escrito 
e ou audiovisual de um  forum realizado em 2012  intitulado Democracia em  tempos de mutação. As 
conferencias  foram com Sergio Paulo Rouanet, Renato  Janine Ribeiro, Franklin Leopoldo, Gros entre 
outros. A discissão sobre a política na contemporaneidade se torna cada vez mais necessária. Gostaria 
de receber copias desse material fantástico. Muito Obrigado. 

"como  procer  para  obter  a  liste  de  documentos  necessarios    para  tomar  posse  em  um  cargo 
comissionado?" (sic) 

“gostaria de sugerir que a tabela de candidatos nomeados no concurso de 2012 fosse atualizada para 
contemplar a posse dos novos servidores ocorrida em 28/03, conforme publicado no link abaixo: 
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/03/28/senado‐conclui‐posse‐de‐novos‐
servidores. 



 

 

O cidadão solicita uma cópia do relatório final da CPMI ‐ Violência contra a Mulher – 2012.  

Olá, necessito saber a quantidade de vagas disponíveis para preenchimento no cargo de AGENTE DE 
POLÍCIA LEGISLATIVA, e a quantidade de servidores deste cargo que já se aposentaram(após o último 
concurso ‐ 2012) e/ou serão aposentados ainda este ano." (sic) 

Bom dia, procurei pelo site do Senado mas não encontrei o código de conduta a ser seguidos pelos 
funcionários  do  Legislativo.onde  posso  encontrar  esta  informação  tão  importante  para  o  Povo 
Brasileiro? 
grato."  

Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia da nota fiscail 
discriminada abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011. 

 
Parlamentar: CASILDO MALDANER 

Fornecedor : 10768266000132 ‐ CODDE ‐ LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES LTDA ‐ ME 
NF/Recibo  : 000001981 Dt. Emissão: 25/02/2014 

Valor      : 2.100,00 

Solicito informar quantos, quais e para onde foram os servidores efetivos cedidos."  

"Conforme publicação recente no site do Senado Federal, os recursos destinados ao preenchimento de 
cargos efetivos na Casa no ano de 2013 foram remanejados para o presente ano. Tendo em vista que 

esses recursos se referem a aproximadamente 290 cargos e que foram nomeados apenas 90 
servidores até a presente data, também levando‐se em conta que o prazo do concurso vence logo a 
frente no meio deste ano, requer‐se informações sobre o andamento das nomeações referentes ao 
concurso de 2012?Há possibilidade de novas nomeações até o fim de validade do concurso?" (sic) 

"Boa noite, estou precisando do Manual de Procedimentos e Normas de Protocolo Administrativo do 
Senado  Federal e não estou  conseguindo encontrar no  site. Gostaria de  saber  se  vocês podem me 
ajudar. Agradecida! 

 
"Qual o Orçamento para 2014  
Qual o Numero de funcionários  do Senado Federal em 2014." (sic) 



 

 

"Gostaria que me fosse enviado arquivos (ou links) das últimas provas e gabaritos dos concursos de 
Técnico/Analista/consultor/Policial Legislativo. 
Estou encontrando certa dificuldade em obter estes arquivos pela internet. 
Se possível, gostaria dos três últimos concursos. 
Agradeço a atenção e o atendimento. 

"Solicito informação do quantitativo de empregados terceirizados/comissionados que desempenham 
atividades típicas da função de Técnico Legislativo ‐ atribuição Administração. Favor informar 
conforme solicitado abaixo: 
Nome do empregado, lotação, vínculo empregatício, data inicio da contratação, remuneração mensal 
bruta."(sic) 

"Arquivo  digital  do  inteiro  teor  do  processo  legislativo  em  que  tramitou  a  aprovação  da Medida 
Provisória nº 1923, de 1999 ‐ que institui o Programa de Recuperação Fiscal ‐ REFIS."  

Bom  dia! Gostaria  de  saber  se  há  previsão  de  concurso  para  a  área  de  saúde  ou  ainda  para  área 
odontológica? " (sic) 

Estou desenvolvendo minha monografia de conclusão de curso em História na PUCRS e gostaria de 
acessar aos arquivos do Senado. 
Meu tema versa sobre a construção da Constituição de 1988, portanto, é de meu interesse fazer um 
levantamento das sessões e do teor dos debates registrados (discursos, discussões, etc.) e seus 
membros. 
Qualquer informação referente ao poder constituinte será de imensa importância.  
Muito obrigado pela atenção. 

Fiz uma busca das Constituições Federais precedentes a atual, no entanto não encontrei. Gostaria de 
solicitar deste acervo este material. Devo enfatizar que é de suma  importância para contextualização 
de trabalho de pesquisa."  



 

 

Boa tarde, sou acadêmica do Curso de Serviço Social, minha monografia refere‐se a questão da 
redução da maioridade penal, enviei solicitação a Câmara dos Deputados o mesmo pedido, 
prontamente eles já responderam, mas necessito complementar minha pesquisa com informação do 
Senado Federal, acerca de quantas PECs foram propostas nesta Casa, e respectivamente seus 
propositores, datas etc... 
Desde já agradeço, lembrando que será de grande valias as informações solicitadas. No Aguardo.  

Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia das notas fiscais 
discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011. 

 
Parlamentar: CÍCERO LUCENA 

Fornecedor : 15193908000136 ‐ JOSELY FERNANDA DO NASCIMENTO 05918701427 NF/Recibo  : 
000162509 Dt. Emissão: 17/12/2013 

Valor      : 15.000,00 
 

Parlamentar: CÍCERO LUCENA 
Fornecedor : 15193908000136 ‐ JOSELY FERNANDA DO NASCIMENTO 05918701427 NF/Recibo  : 

000162513 Dt. Emissão: 17/12/2013 
Valor      : 15.000,00 

Olá, 
Sou um estudante de mestrado em direito e gostaria de saber como poderia ter acesso às emendas 
propostas pelos Senadores no PLC n. 71 de 2003 (Projeto de Lei que deu origem à Lei de Falências). Em 
particular gostaria de saber se alguma proposta de emenda versou sobre o Parágrafo 1 do Artigo 136 
da Lei de Falências."  

O cidadão solicita uma cópia da LDO de 2015. 

"Solicito informações sobre o Processo administrativo nº CAD 029242/10‐0 e SIGAD 
00200.033536/2010‐35(Pedido de Pensão Civil). 
‐Data do protocolo do pedido. 
Esta informação é essencial para conclusão de processo judicial. 



 

 

Prezados,  
gostaria de saber até quando é a validade do último concurso para Consultor Legislativo do Senado e 
se  há  previsão  se  lançamento  de  edital  e/ou  para  realização  de  concurso  para  aquele  cargo.
Desde já agradeço pela resposta."  

Gostaria de consultar os pareceres sobre necessidade de autorização do senado para endividamento 
de  estados  e  municípios.  Principalmente  em  relação  à  operações  de  securitização.  Aonde  posso 
consultar?"  

Estou procurando, dentro do site da transparência do Senado, informações sobre quantidade de vagas 
não preenchidas de cargos da carreia Policial Legislativa do Senado, funcionários perto de atingirem o 
tempo  necessário  para  aposentadoria  (voluntária  e  compulsória),  informações  sobre  prováveis 
concursos e também sobre os concursos já finalizados. 

Gostaria de saber quais medidas foram, estão sendo ou serão tomadas com relação aos devedores de 
quase um milhão de reais em aluguéis, conforme noticiado em 
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/04/1441872‐senado‐toma‐calote‐de‐r‐700‐mil‐em‐
alugueis.shtml>. 
Gostaria de saber, mais especificamente: 
1. Quais as medidas tomadas; 
2. Em que momento foram/serão tomadas; 
3. Quem é o servidor responsável por tomá‐las ou o responsável pelo setor responsável; 4. Qual são as 
formas de contato direto com esse servidor/responsável.

O último concurso público do Senado Federal foi realizado em 2012, tendo a FGV como organizadora. 
De maneira atípica em um certame PÚBLICO, a organizadora não disponibilizou provas e gabaritos, 
como é a praxe.  
Com suporte na Lei de Acesso à Informação, solicitou envio de todas as provas e respectivos gabaritos 
relacionados ao concurso mencionado. Em caso de denegação solicito fundamentação escrita de modo 
a embasar mandado de segurança.  

Discurso sobre escravidão. Ministério Rio Branco."  

"Solicito, com base na Lei de Acesso à  Informação, cópia do contrato de prestação de serviços entre 
esta casa e a empresa 4x4 Locadora de Veículos Ltda‐Me 



 

 

"Caros,  
Eu nao estou conseguindo ter acesso aos Anais da Revisão da Constituição Federal , de 1993, ,onde 
consta o texto da proposta de emenda em que, naquela oportunidade, se pretendia estabelecer as 
sumulas vinculantes, com o respectivo paracer favorável do então Deputado Nelson Jobim. Esses 
documentos estariam nas paginas 30/34. 
Muitíssimo agradecida por poder contar com os bons préstimos de todos vcs, ainda que reste 
infrutífera essa tentativa, desejo que a paz de Deus esteja com todos. 

"Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, cópia do contrato entre esta casa e a empresa LM 
TRANSPORTES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA."  

"Solicito informação de como acompanhar a tramitação da PEC 45/2009."  

Sou analista do Banco Central e trabalho no desenvolvimento de um sistema que se integra aos 
webservices do Dados Abertos. O objetivo do sistema é acompanhar o processo legislativo no que 
tange a assuntos de interesse do Banco Central. 
No método de detalhamento da proposição (p.ex: 
http://legis.senado.gov.br/dadosabertos/materia/110428) tem a tag “Despachos”, onde são descritas 
as comissões para as quais o projeto foi despachado e em cada comissão, se a forma de análise é 
terminativa ou não. Gostaria de saber se é possível que seja informado no xml de retorno, no caso da 
CCJ, se ela está analisando somente o mérito ou também a constitucionalidade, legalidade e técnica 
legislativa."  

. Planilha contendo os seguintes dados consolidados do Sistema de Acompanhamento das Consultorias 
(SAC), a partir do mês de janeiro de 2006: 
a. Mês e ano; 
b. Área Temática da Consultoria Legislativa; c. Total de trabalhos solicitados pelo sistema SAC naquele 
mês e ano naquela Área Temática; d. Número de consultores legislativos responsáveis pelos trabalhos 
da respectiva Área Temática naquele mês e ano. 
Alternativamente, caso haja obstáculos técnicos para o pedido, solicito:  
2. Planilha contendo os seguintes dados do Sistema de Acompanhamento das Consultorias (SAC), a 
partir do mês de janeiro de 2006: 
a. Data da solicitação; 
b. Título / resumo da solicitação; 
c. Área Temática do trabalho solicitado; 
A planilha pode ser fornecida em formato XLS ou CSV, conforme seja mais conveniente para a 
Administração 



 

 

Cópia  das  atas  das  reuniões  do  Conselho  Técnico  da  Consultoria  Legislativa,  realizadas  a  partir  de 
janeiro de 2012. 

O cidadão reclama que, há muito tempo, solicita à Secretaria de Arquivo, por meio do Alô Senado, os 
dados biográficos de todos os ex‐senadores, porém não recebe qualquer resposta. De acordo com a 
Lei 12.527/2011, é dever do Senado Federal dispor do acesso às informações produzidas pelo próprio 
órgão. 

"Solicito cópia atualizada do Processo: 011433/13‐2." (sic) 

Estou  fazendo  uma  pesquisa  acadêmica  e  gostaria  de  obter  informações  a  respeito  do  governo 
econômico, político e social de Juscelino Kubitschek. 

 
"Gostaria  de  atualizar  meu  endereço  residencial  para  o  caso  de  eventual  nomeação  relativa  ao 
concurso  do  Senado  de  2012,  para  o  cargo  de  Apoio  Técnico  Administrativo  ‐  Administração.
Endereço: xxxxxxx" (sic) 

Observei que o quadro de cargos vagos para técnico legislativo‐ administrativo mudou de 110 para 99 
cargos  vagos  nessa  semana.  Porém  ao  observar  o  boletim  do  Senado  não  constatei  nenhum 
aproveitamento ou reversão para esse cargo. Vocês poderiam me passar, por gentileza, a nomeação 
que deu origem à ocupação desse cargo? grata."  

Eu precisava de documentos sobre a PLC 122 de 2006 para um artigo cientifico. Por favor se puder me 
passa todo o projeto de lei com os artigos completos. Obrigado."  

gostaria de saber toda a historia sobre o meu municipio,joaima,mg (vale do jequitinhonha)no periodo 
de 1810 a 1900 ,como livros,documentarios,etc."  

Olá, gostaria de ter acesso ao Diário do Senado Federal e Congresso Nacional para fins profissionais, 
visto que trabalho com Relações Institucionais e Governamentais 



 

 

 
"Confiante que a transparência seja realmente transparente, solicito as seguintes informações 
atualizadas: 
a) SALÁRIO DO SENADOR 
b) VALOR  VERBA  GABINETE 
c) Nº  FUNCIONÁRIOS DIRETOS SENADO 
d) Nº  FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS 
e) VALOR  SALÁRIO MÍNIMO E  MÁXIMO  FUNCIONÁRIOS 
f) VALOR  ORÇAMENTO SENADO  2014 

"Estou fazendo uma pesquisa comparando a atuação do servidor no processo judiciário com a atuação 
do servidor no processo legislativo. Solicito a cópia dos BAL colados na capa dos processos  listados 
abaixo. 
PLC ‐ PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 36 de 2012 PLC ‐ PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 95 de 2013 
PLC ‐ PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 98 de 2013 PLC ‐ PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 121 de 2012 
PLS ‐ PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 448 de 2011 PLC ‐ PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 11 de 2013 
PLC ‐ PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 11 de 2013 PLC ‐ PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 47 de 2013 
PDS ‐ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF), Nº 105 de 2012 PDS ‐ PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO (SF), Nº 151 de 2012 PDS ‐ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF), Nº 351 de 2012 PLC ‐ 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 2 de 2012 PLC ‐ PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 3 de 2012 PLC ‐ 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 3 de 2013 PLS ‐ PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 8 de 2013 PLS ‐ 
PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 47 de 2013 PLS ‐ PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 241 de 2013 PLS ‐ 
PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 263 de 2013 PLS ‐ PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 411 de 2013."  

Sou de Belo Horizonte,  faço o MBA de Comunicação e Marketing Digital na FGV e em meu  trabalho 
final de curso analiso sites do Senado e de assembleias legislativas do país. Gostaria de saber se vocês 
poderiam  me  ajudar  fornecendo  as  informações:  Qual  é  a  estrutura  da  comunicação  interna  do 
Senado? Como são dividas as funções? Quantas pessoas e qual perfil de profissionais têm na equipe? 
Quanto ou qual a porcentagem do orçamento é investida em digital? Como é o processo de trabalho: 
fluxo de conteúdo e mensurações? E se possível um telefone da comunicação para contato. Obrigada 



 

 

Ainda em relação ao Atendimento nº 1223365, talvez eu não tenha sido objetivo em meu 
requerimento. 
A resposta enviada por vocês informam um link onde acesso o conteúdo do contrato Nº 01 6 7‐ 2 012. 
Porém, neste documento, não há respostas aos meus questionamentos. 
O documento informa apenas que o contrato refere‐se a locação de quatro veículos tipo sedan 1.6, 
uma caminhonete tipo viatura policial carroceria fechada e duas caminhonetes tipo viatura policial 
cabine dupla. 
Entretanto, o meu objetivo é saber qual é a MARCA, ANO e MODELO de cada um desses sete veículos. 
O parágrafo primeiro da terceira cláusula cita que o contratante deverá apresentar a relação desses 
veículos onde deverá constar exatamente o que solicito aqui.  
Em razão do descrito acima, eu SOLICITO, com base na Lei de Acesso à Informação, uma cópia da 
RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS PELA EMPRESA 4X4 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.‐ME que refere‐
se ao § 1º da TERCEIRA CLÁUSULA do Contrato Nº 0167‐2012. 

"Me  informem, por favor, quando o cidadão Eder Fritsch foi exonerado do cargo comissionado  junto 
ao  gabinete  do  Senador Wilder Morais.  e,  ainda,  se  ocupou  algum  outro  cargo,  seja  de  estagiário, 
tercierizado, etc. no Senado Federal 

Sou  Doutoranda  em  Políticas  Públicas  na  UFPR,  e  estou  pesquisando  sobre  o  funcionamento  da 
Comissão  de  Relações  Exteriores  do  Senado  Federal.  No  entanto,  não  estou  encontrando  no  site 
informações  sobre  composição  passada,  apenas  sobre  composição  atual.  Gostaria  de  obter  tais 
informações, ou que me fosse passado onde posso encontra‐las online.  

Gostaria  de  saber  por  que  não  disponibilizam  a  lista  de  presenças  e  ausências  dos  senadores  no 
senado? Se possível receber uma relação referente ao ano vigente."  

 

 



		

		







SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Serviço de Atendimento ao Cidadão

Relatório Mensal 

Abril de 2014



1 NÚMERO DE PEDIDOS

No mês de abril foram recebidas 74 solicitações de informações. No Anexo I encontra-se a lista de todos os pedidos de informação.

2 PRAZO DE RESPOSTA

Dos 74 pedidos de informações, 10 (13,5%) foram atendidos em até um dia, 11 (14,9%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 43 (58,1%) entre seis e vinte dias e 10 (13,5%) com mais de 20 dias. Nenhum pedido se encontrava pendente de resposta na data de emissão deste relatório. 



3 TEMAS DOS PEDIDOS

		ASSUNTO

		Total geral

		%



		ARQUIVO

		10

		13,5%



		ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

		3

		4,1%



		ATIVIDADE LEGISLATIVA

		13

		17,6%



		BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES

		1

		1,4%



		CEAPS E NOTA FISCAL

		2

		2,7%



		CONCURSO PÚBLICO

		15

		20,3%



		CONTRATOS E LICITAÇÕES

		3

		4,1%



		LEGISLAÇÃO

		3

		4,1%



		OUTROS

		10

		13,5%



		REMUNERAÇÃO

		3

		4,1%



		SENADOR

		5

		6,8%



		SERVIDOR

		6

		8,1%



		

		

		



		PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA

		24

		32,4%



		Total geral

		74

		100,0%







4 NEGATIVAS DE ACESSO

Houve 2 negativas de acesso no mês de abril, ambas por se tratarem de pedidos excessivamente onerosos, exigindo trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados ou informações. 

5 PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM-SE DISPONÍVEIS NOS PORTAIS DO SENADO FEDERAL

Portal da Transparência do Senado Federal – 13

Portal do Senado Federal – 11



Anexo I – Lista dos pedidos de informação atendidos 



		"estou precisando do texto da CISG citado no Decreto Legislativo 538 de 2012, publicado no DOU 203, de 19/10/2012, fl. 04. O Decreto diz que o texto da CISG está disponível no DSF de 20/03/2012, mas não estou conseguindo encontrar no site de busca do DSF.”



		"Gostaria de saber se há algum pedido de aposentadoria para o cargo de técnico legislativo- administrativo. E se houver o quantitativo de pedidos.”



		"Essa é uma mensagem de teste para verificar se o envio de mensagens a partir da página da Coordenação de Arquivo na Internet está funcionando. Por favor, confirme o recebimento pelo e-mail wenisb@senado.leg.br.”



		"Solicito evolução salarial (só vencimentos puros, sem adendos ou verbas indenizatórias) dos Senadores desde 1950 ou até onde se conseguir, para um trabalho escolar." 



		"Solicito informação quanto ao enquadramento previdenciário que está sendo dado aos servidores efetivos oriundos de outros entes federados que têm ingressado no Senado Federal a partir da vigência do FUNPRESP, sem interstício. 

Caso tenham ingressado no serviço público nos vínculos anteriores (Estados, DF e municípios) antes da vigência do FUNPRESP e, no Senado, após a vigência do FUNPRESP, terão necessariamente seus proventos limitados ao teto do RGPS (art. 3º c/c art. 22 da Lei nº 12.618/2012)? Ou, seguindo o entendimento expresso no art. 40, § 16, da Constituição Federal, poderão optar por permanecer fora do FUNPRESP e, assim, ao aposentarem, perceberem proventos superiores ao teto do RGPS (não submetidos ao art. 3º da Lei nº 12.618/2012)?



		“gostaria de ter acesso às provas objetivas e discursivas das seguintes especialidades de Consultor Legislativo:
- Agricultura
- Economia Regional e Políticas de Desenvolvimento Urbano;
- Políticas Microeconômicas;
- Transportes
E gostaria também das provas de Analista Legisltaivo, para as especialidades:
- Processo Legislativo;
- Administração.”



		"Sou empresária e gostaria de ter acesso às seguintes informações:
 1) Existe uma política de gestão dos direitos autorais referentes aos conteúdos e publicações produzidos e editados pelo Senado Federal ou criados para este órgão com financiamento público? 
2) Qual é esta política?  
3) Os materiais em questão são disponibilizados ao público em geral via Internet? Sob que regime de acesso e termos de licenciamento”



		"queria saber quando sera votado a PL 06565/13 que concede porte de armas para agentes penitenciario, pois o mesmo tem caracter de urgencia, ficarei muito grato com a resposta." 



		“Entre os dias 25/3/2014 e 01/04/2014, o Senador Gim Argello (ou o seu gabinete) protocolou uma solicitação junto à Mesa Diretora do Senado.
Essa solicitação pede a nomeação dos candidatos aprovados no concurso do Senado de 2012 e conta com a assinatura de cerca de 50 senadores.
Eu gostaria de obter uma cópia deste documento.”



		Gostaria de entender a contagem de servidores efetivos e de cargos vagos no site de vocês. Para o Cargo de técnico legislativo, especialidade administração, na semana passada tinham 100 cargos vagos e hoje vejo que existem 99. vocês podem me esclarecer o que houve com uma vacância? Gostaria de saber também se nesse número estão inclusos uma aposentadoria que foi publicada ontem dia 1 de abril e 1 vacância para posse de cargo inacumulável. se essas duas vacâncias estiverem computadas nesse número, gostaria de saber como essas vagas foram providas. Grato." 



		"Estou realizando uma pesquisa sobre a educação, tendo como fonte principal a legislação educacional, para tanto, preciso ter acesso às exposições de motivos de algumas legislações. Como faço para ter acesso a essas exposições de motivos?" 



		"Com base da Lei 12.527 de 18/11/2011 solicito as informações:
1. Total de diretores de coordenações e secretarias do Senado Federal.
2. Total de diretores de coordenações e secretarias por sexo.
3. Total de diretores de coordenações e secretarias de etnia negra.
4. Total de diretores de coordenações e secretarias efetivos e comissionados." 



		"Solicito o total de efetivos e o quanto foi gasto em remuneração nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014. Solicito também o quantitativo de comissionados nos mesmos meses e o quanto foi gasto em cada um desses meses." 



		"Gostaria de ter acesso às seguintes informações através da lei 12527/11, em planilha ou documento de texto editável:
1) Quantos servidores ocupantes de cargos de livre nomeação podem ser nomeados por cada presidente de comissão desta casa legislativa? 
2) Quais as funções desempenhadas por cada um desses servidores? 
3) Qual é o custo anual com o pagamento desses servidores?
Obrigado." 



		“Faço mestrado em história constitucional na Faculdade de Direito da UnB. Meu objeto de pesquisa é a lei de inelegibilidades (LC 5/70). Mas o tema das inelegibilidades não se restringe a essa lei complementar; também se encontra nas Constituições de 67/69, na de 46 e em outros lugares.
O período a ser pesquisado é o da ditadura militar. Portanto, gostaria de um levantamento sobre o tema das inelegibilidades do período da Constituinte de 46 até a promulgação da LC citada." 



		"Gostaria de ter acesso a uma planilha, em formato aberto, apresentando as seguintes informações:
1) os salários e a remuneração além do salário base e os benefícios percebidos por cada um dos senadores;
2) o patrimônio público que cada senador recebe para os fins de desempenhar seu papel oficial;
3) Gostaria, ainda, de obter uma explicação sobre como achar esta informação (quais links tenho que seguir, etc.) no website do Senado o qual é obrigado pela Lei de Acesso à Informação Pública (12.527) no Art. 7, VI, a disponibilizar estas informações."



		"Percebi que as pesquisas digitais nos anais do Senado só são possíveis até 1998, ao menos para realizar pesquisa por tema. Gostaria de saber se é possível ser feito um levantamento dos anais após o ano 1998 que tratam da temática do aborto."



		Solicito informações sobre o histórico de tramitação do processo 00200.021772/2012-71." 





		"QUANTIDADE DE PEDIDOS DE APOSENTADORIA EM TRAMITAÇÃO. CONSULTOR LEGISLATIVO - ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO. Solicito-lhes a gentileza e informar-me a quantidade de pedidos de aposentadoria atualmente em tramitação que têm por objeto a aposentadoria de servidores da categoria funcional Consultor Legislativo, especialidade Assessoramento Legislativo." 



		"O relatório de abastecimento dos veículos dos senadores não indica qual a unidade de medida. Não se sabe se os valores apresentados representam litros abastecidos ou o dinheiro gasto em Reais. 



		Percebi que as pesquisas digitais nos anais do Senado só são possíveis até 1998, ao menos para realizar pesquisa por tema. Gostaria de saber se é possível ser feito um levantamento dos anais após o ano 1998 que tratam da temática do aborto."



		"SOLICITARIA INFORMAÇÕES SOBRE OS RELATÓRIOS RELACIONADOS AO PROJETO DE LEI QUE RESULTOU NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - LEI 9.503/1997



		Solicito a V. Sª, a Biografia do Exmº. Sr. Senador Nelson de Souza Carneiro com Local onde Nasceu, data do nascimento, Filiação, Histórico Acadêmico com mandatos e homenagens e trabalhos publicados no decorrer de seu mandato."



		O cidadão solicita o recebimento do texto integral da PEC 33/2012, que trata da redução da maioridade penal, no e-mail: xxxxxxxx@gmail.com.



		Eu sou Professor da rede pública aqui no Rio de Janeiro. Gostaria de solicitar cópia de material escrito e ou audiovisual de um forum realizado em 2012 intitulado Democracia em tempos de mutação. As conferencias foram com Sergio Paulo Rouanet, Renato Janine Ribeiro, Franklin Leopoldo, Gros entre outros. A discissão sobre a política na contemporaneidade se torna cada vez mais necessária. Gostaria de receber copias desse material fantástico. Muito Obrigado.



		"como procer para obter a liste de documentos necessarios  para tomar posse em um cargo comissionado?" (sic)



		“gostaria de sugerir que a tabela de candidatos nomeados no concurso de 2012 fosse atualizada para contemplar a posse dos novos servidores ocorrida em 28/03, conforme publicado no link abaixo:
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/03/28/senado-conclui-posse-de-novos-servidores.



		O cidadão solicita uma cópia do relatório final da CPMI - Violência contra a Mulher – 2012. 



		Olá, necessito saber a quantidade de vagas disponíveis para preenchimento no cargo de AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA, e a quantidade de servidores deste cargo que já se aposentaram(após o último concurso - 2012) e/ou serão aposentados ainda este ano." (sic)



		Bom dia, procurei pelo site do Senado mas não encontrei o código de conduta a ser seguidos pelos funcionários do Legislativo.onde posso encontrar esta informação tão importante para o Povo Brasileiro?
grato." 



		Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia da nota fiscail discriminada abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011.

Parlamentar: CASILDO MALDANER
Fornecedor : 10768266000132 - CODDE - LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES LTDA - ME NF/Recibo  : 000001981 Dt. Emissão: 25/02/2014
Valor      : 2.100,00



		Solicito informar quantos, quais e para onde foram os servidores efetivos cedidos." 



		"Conforme publicação recente no site do Senado Federal, os recursos destinados ao preenchimento de cargos efetivos na Casa no ano de 2013 foram remanejados para o presente ano. Tendo em vista que esses recursos se referem a aproximadamente 290 cargos e que foram nomeados apenas 90 servidores até a presente data, também levando-se em conta que o prazo do concurso vence logo a frente no meio deste ano, requer-se informações sobre o andamento das nomeações referentes ao concurso de 2012?Há possibilidade de novas nomeações até o fim de validade do concurso?" (sic)



		"Boa noite, estou precisando do Manual de Procedimentos e Normas de Protocolo Administrativo do Senado Federal e não estou conseguindo encontrar no site. Gostaria de saber se vocês podem me ajudar. Agradecida!



		
"Qual o Orçamento para 2014 
Qual o Numero de funcionários  do Senado Federal em 2014." (sic)



		"Gostaria que me fosse enviado arquivos (ou links) das últimas provas e gabaritos dos concursos de Técnico/Analista/consultor/Policial Legislativo.
Estou encontrando certa dificuldade em obter estes arquivos pela internet.
Se possível, gostaria dos três últimos concursos.
Agradeço a atenção e o atendimento.



		"Solicito informação do quantitativo de empregados terceirizados/comissionados que desempenham atividades típicas da função de Técnico Legislativo - atribuição Administração. Favor informar conforme solicitado abaixo:
Nome do empregado, lotação, vínculo empregatício, data inicio da contratação, remuneração mensal bruta."(sic)



		"Arquivo digital do inteiro teor do processo legislativo em que tramitou a aprovação da Medida Provisória nº 1923, de 1999 - que institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS." 



		Bom dia! Gostaria de saber se há previsão de concurso para a área de saúde ou ainda para área odontológica? " (sic)



		Estou desenvolvendo minha monografia de conclusão de curso em História na PUCRS e gostaria de acessar aos arquivos do Senado.
Meu tema versa sobre a construção da Constituição de 1988, portanto, é de meu interesse fazer um levantamento das sessões e do teor dos debates registrados (discursos, discussões, etc.) e seus membros.
Qualquer informação referente ao poder constituinte será de imensa importância. 
Muito obrigado pela atenção.



		Fiz uma busca das Constituições Federais precedentes a atual, no entanto não encontrei. Gostaria de solicitar deste acervo este material. Devo enfatizar que é de suma importância para contextualização de trabalho de pesquisa." 



		Boa tarde, sou acadêmica do Curso de Serviço Social, minha monografia refere-se a questão da redução da maioridade penal, enviei solicitação a Câmara dos Deputados o mesmo pedido, prontamente eles já responderam, mas necessito complementar minha pesquisa com informação do Senado Federal, acerca de quantas PECs foram propostas nesta Casa, e respectivamente seus propositores, datas etc...
Desde já agradeço, lembrando que será de grande valias as informações solicitadas. No Aguardo. 



		Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011.

Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 15193908000136 - JOSELY FERNANDA DO NASCIMENTO 05918701427 NF/Recibo  : 000162509 Dt. Emissão: 17/12/2013
Valor      : 15.000,00

Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 15193908000136 - JOSELY FERNANDA DO NASCIMENTO 05918701427 NF/Recibo  : 000162513 Dt. Emissão: 17/12/2013
Valor      : 15.000,00



		Olá,
Sou um estudante de mestrado em direito e gostaria de saber como poderia ter acesso às emendas propostas pelos Senadores no PLC n. 71 de 2003 (Projeto de Lei que deu origem à Lei de Falências). Em particular gostaria de saber se alguma proposta de emenda versou sobre o Parágrafo 1 do Artigo 136 da Lei de Falências." 



		O cidadão solicita uma cópia da LDO de 2015.



		"Solicito informações sobre o Processo administrativo nº CAD 029242/10-0 e SIGAD 00200.033536/2010-35(Pedido de Pensão Civil).
-Data do protocolo do pedido.
Esta informação é essencial para conclusão de processo judicial.



		Prezados, 
gostaria de saber até quando é a validade do último concurso para Consultor Legislativo do Senado e se há previsão se lançamento de edital e/ou para realização de concurso para aquele cargo.
Desde já agradeço pela resposta." 



		Gostaria de consultar os pareceres sobre necessidade de autorização do senado para endividamento de estados e municípios. Principalmente em relação à operações de securitização. Aonde posso consultar?" 



		Estou procurando, dentro do site da transparência do Senado, informações sobre quantidade de vagas não preenchidas de cargos da carreia Policial Legislativa do Senado, funcionários perto de atingirem o tempo necessário para aposentadoria (voluntária e compulsória), informações sobre prováveis concursos e também sobre os concursos já finalizados.



		Gostaria de saber quais medidas foram, estão sendo ou serão tomadas com relação aos devedores de quase um milhão de reais em aluguéis, conforme noticiado em <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/04/1441872-senado-toma-calote-de-r-700-mil-em-alugueis.shtml>.
Gostaria de saber, mais especificamente:
1. Quais as medidas tomadas;
2. Em que momento foram/serão tomadas;
3. Quem é o servidor responsável por tomá-las ou o responsável pelo setor responsável; 4. Qual são as formas de contato direto com esse servidor/responsável.



		O último concurso público do Senado Federal foi realizado em 2012, tendo a FGV como organizadora. De maneira atípica em um certame PÚBLICO, a organizadora não disponibilizou provas e gabaritos, como é a praxe. 
Com suporte na Lei de Acesso à Informação, solicitou envio de todas as provas e respectivos gabaritos relacionados ao concurso mencionado. Em caso de denegação solicito fundamentação escrita de modo a embasar mandado de segurança. 



		Discurso sobre escravidão. Ministério Rio Branco." 



		"Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, cópia do contrato de prestação de serviços entre esta casa e a empresa 4x4 Locadora de Veículos Ltda-Me



		"Caros, 
Eu nao estou conseguindo ter acesso aos Anais da Revisão da Constituição Federal , de 1993, ,onde consta o texto da proposta de emenda em que, naquela oportunidade, se pretendia estabelecer as sumulas vinculantes, com o respectivo paracer favorável do então Deputado Nelson Jobim. Esses documentos estariam nas paginas 30/34.
Muitíssimo agradecida por poder contar com os bons préstimos de todos vcs, ainda que reste infrutífera essa tentativa, desejo que a paz de Deus esteja com todos.



		"Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, cópia do contrato entre esta casa e a empresa LM TRANSPORTES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA." 



		"Solicito informação de como acompanhar a tramitação da PEC 45/2009." 



		Sou analista do Banco Central e trabalho no desenvolvimento de um sistema que se integra aos webservices do Dados Abertos. O objetivo do sistema é acompanhar o processo legislativo no que tange a assuntos de interesse do Banco Central.
No método de detalhamento da proposição (p.ex: http://legis.senado.gov.br/dadosabertos/materia/110428) tem a tag “Despachos”, onde são descritas as comissões para as quais o projeto foi despachado e em cada comissão, se a forma de análise é terminativa ou não. Gostaria de saber se é possível que seja informado no xml de retorno, no caso da CCJ, se ela está analisando somente o mérito ou também a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa." 



		. Planilha contendo os seguintes dados consolidados do Sistema de Acompanhamento das Consultorias (SAC), a partir do mês de janeiro de 2006:
a. Mês e ano;
b. Área Temática da Consultoria Legislativa; c. Total de trabalhos solicitados pelo sistema SAC naquele mês e ano naquela Área Temática; d. Número de consultores legislativos responsáveis pelos trabalhos da respectiva Área Temática naquele mês e ano.
Alternativamente, caso haja obstáculos técnicos para o pedido, solicito: 
2. Planilha contendo os seguintes dados do Sistema de Acompanhamento das Consultorias (SAC), a partir do mês de janeiro de 2006:
a. Data da solicitação;
b. Título / resumo da solicitação;
c. Área Temática do trabalho solicitado;
A planilha pode ser fornecida em formato XLS ou CSV, conforme seja mais conveniente para a Administração



		Cópia das atas das reuniões do Conselho Técnico da Consultoria Legislativa, realizadas a partir de janeiro de 2012.



		O cidadão reclama que, há muito tempo, solicita à Secretaria de Arquivo, por meio do Alô Senado, os dados biográficos de todos os ex-senadores, porém não recebe qualquer resposta. De acordo com a Lei 12.527/2011, é dever do Senado Federal dispor do acesso às informações produzidas pelo próprio órgão.



		"Solicito cópia atualizada do Processo: 011433/13-2." (sic)



		Estou fazendo uma pesquisa acadêmica e gostaria de obter informações a respeito do governo econômico, político e social de Juscelino Kubitschek.



		
"Gostaria de atualizar meu endereço residencial para o caso de eventual nomeação relativa ao concurso do Senado de 2012, para o cargo de Apoio Técnico Administrativo - Administração.
Endereço: xxxxxxx" (sic)



		Observei que o quadro de cargos vagos para técnico legislativo- administrativo mudou de 110 para 99 cargos vagos nessa semana. Porém ao observar o boletim do Senado não constatei nenhum aproveitamento ou reversão para esse cargo. Vocês poderiam me passar, por gentileza, a nomeação que deu origem à ocupação desse cargo? grata." 



		Eu precisava de documentos sobre a PLC 122 de 2006 para um artigo cientifico. Por favor se puder me passa todo o projeto de lei com os artigos completos. Obrigado." 



		gostaria de saber toda a historia sobre o meu municipio,joaima,mg (vale do jequitinhonha)no periodo de 1810 a 1900 ,como livros,documentarios,etc." 



		Olá, gostaria de ter acesso ao Diário do Senado Federal e Congresso Nacional para fins profissionais, visto que trabalho com Relações Institucionais e Governamentais



		
"Confiante que a transparência seja realmente transparente, solicito as seguintes informações atualizadas:
a) SALÁRIO DO SENADOR
b) VALOR  VERBA  GABINETE
c) Nº  FUNCIONÁRIOS DIRETOS SENADO
d) Nº  FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS
e) VALOR  SALÁRIO MÍNIMO E  MÁXIMO  FUNCIONÁRIOS
f) VALOR  ORÇAMENTO SENADO  2014



		"Estou fazendo uma pesquisa comparando a atuação do servidor no processo judiciário com a atuação do servidor no processo legislativo. Solicito a cópia dos BAL colados na capa dos processos  listados abaixo.
PLC - PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 36 de 2012 PLC - PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 95 de 2013 PLC - PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 98 de 2013 PLC - PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 121 de 2012 PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 448 de 2011 PLC - PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 11 de 2013 PLC - PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 11 de 2013 PLC - PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 47 de 2013 PDS - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF), Nº 105 de 2012 PDS - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF), Nº 151 de 2012 PDS - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF), Nº 351 de 2012 PLC - PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 2 de 2012 PLC - PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 3 de 2012 PLC - PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 3 de 2013 PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 8 de 2013 PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 47 de 2013 PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 241 de 2013 PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 263 de 2013 PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 411 de 2013." 



		Sou de Belo Horizonte, faço o MBA de Comunicação e Marketing Digital na FGV e em meu trabalho final de curso analiso sites do Senado e de assembleias legislativas do país. Gostaria de saber se vocês poderiam me ajudar fornecendo as informações: Qual é a estrutura da comunicação interna do Senado? Como são dividas as funções? Quantas pessoas e qual perfil de profissionais têm na equipe? Quanto ou qual a porcentagem do orçamento é investida em digital? Como é o processo de trabalho: fluxo de conteúdo e mensurações? E se possível um telefone da comunicação para contato. Obrigada



		Ainda em relação ao Atendimento nº 1223365, talvez eu não tenha sido objetivo em meu requerimento.
A resposta enviada por vocês informam um link onde acesso o conteúdo do contrato Nº 01 6 7- 2 012. Porém, neste documento, não há respostas aos meus questionamentos.
O documento informa apenas que o contrato refere-se a locação de quatro veículos tipo sedan 1.6, uma caminhonete tipo viatura policial carroceria fechada e duas caminhonetes tipo viatura policial cabine dupla.
Entretanto, o meu objetivo é saber qual é a MARCA, ANO e MODELO de cada um desses sete veículos. 
O parágrafo primeiro da terceira cláusula cita que o contratante deverá apresentar a relação desses veículos onde deverá constar exatamente o que solicito aqui. 
Em razão do descrito acima, eu SOLICITO, com base na Lei de Acesso à Informação, uma cópia da RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS PELA EMPRESA 4X4 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.-ME que refere-se ao § 1º da TERCEIRA CLÁUSULA do Contrato Nº 0167-2012.



		"Me informem, por favor, quando o cidadão Eder Fritsch foi exonerado do cargo comissionado junto ao gabinete do Senador Wilder Morais. e, ainda, se ocupou algum outro cargo, seja de estagiário, tercierizado, etc. no Senado Federal



		Sou Doutoranda em Políticas Públicas na UFPR, e estou pesquisando sobre o funcionamento da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. No entanto, não estou encontrando no site informações sobre composição passada, apenas sobre composição atual. Gostaria de obter tais informações, ou que me fosse passado onde posso encontra-las online. 



		Gostaria de saber por que não disponibilizam a lista de presenças e ausências dos senadores no senado? Se possível receber uma relação referente ao ano vigente." 
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