
  

 

 

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

 
Março de 2022 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 32 (anexo) 
 

 

 

 2. Prazo de resposta 
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3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 10 31,3% 
CONCURSO PÚBLICO 9 28,1% 
SENADOR 4 12,5% 
CONTRATOS E LICITAÇÕES 4 12,5% 
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA 2 6,3% 
REMUNERAÇÃO 1 3,1% 
SERVIDOR 1 3,1% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 1 3,1% 
TOTAL 32 100,0% 

 
 
 
4. Local da informação recuperada 
 

 
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Houve 1 (uma) negativa parcial de acesso à informação no mês de março. 
 Houve 2 (duas) negativas integrais de acesso à informação no mês de março. 
 Nenhum recurso foi protocolado em março de 2022.  
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Anexo 

Pedidos de informação de março de 2022 Status 

1 
“Prezados Senhores, 
Sou XXX, consultor legislativo do XXX. Estamos elaborando trabalho sobre a 
importância do Parlamento para combater a violência contra as mulheres. Nesse 
contexto, muito agradeço se puderem nos ajudar enviando as seguintes 
informações: 
1) quais proposições tramitam, atualmente, no Senado Federal e que tenham o 
objetivo de combater a violência contra as mulheres; 
2) quais os discursos proferidos no Plenário do Senado Federal na atual legislatura 
(2019-2022) que tenham feito alusão ao combate da violência contra as mulheres. 
Agradeço por sua importante colaboração. Grato, XXX” (sic) 

 

 

RESPONDIDO 

2 “Considerando os princípios constitucionais da publicidade, da moralidade e do 
dever de prestar contas (artigos 37 e 70, parágrafo único), dentre outros; 
considerando que segundo a Lei de Acesso à Informação, artigo 32, constituem 
condutas ilícitas, que ensejam responsabilidade do agente público, a recusa em 
fornecer informação requerida; a demora deliberada ou o fornecimento 
intencionalmente incorreto, incompleto ou impreciso da informação, bem como a 
ocultação, total ou parcial, da informação que se encontre sob sua guarda ou a que 
tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, 
emprego ou função pública; 
considerando que a Lei 8429/92, por sua vez, fixa que constitui ato de improbidade 
administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer 
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, 
e lealdade às instituições, e notadamente: retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício, e negar publicidade aos atos oficiais (artigo 11, 
incisos II e IV); 
considerando que há cidadãos, como eu, que se dedicam a fiscalizar contas 
públicas, sendo, para isso, necessário obter cópia de documentos fiscais de 
despesas pagas com a verba pública; 
com fulcro na Constituição Federal, e Leis 12.527/11 e 13.460/17, solicito a 
descrição dos equipamentos locados da empresa ALOC Locação e Comercio de 
Equipamentos de Informática Eireli pela senador Mara Gabrilli, constando marca, 
modelo, configuração, versão de softwares, etc. 
Considerando que a informação pleiteada é de fácil e rápida obtenção, 
demonstrando a eficiência no trato da organização gerencial desse órgão, roga-se 
plena e tempestiva resposta, atentando-se para o Art. 32, incisos I e II da Lei de 
Acesso à Informação-LAI." (sic) 

 

 

 

 

 

RESPONDIDO 

3 "Considerando os princípios constitucionais da publicidade, da moralidade e do 
dever de prestar contas (artigos 37 e 70, parágrafo único), dentre outros. 
Considerando que segundo a Lei de Acesso à Informação, artigo 32, constituem 
condutas ilícitas, que ensejam responsabilidade do agente público, a recusa em 
fornecer informação requerida; a demora deliberada ou o fornecimento 
intencionalmente incorreto, incompleto ou impreciso da informação, bem como a 
ocultação, total ou parcial, da informação que se encontre sob sua guarda ou a que 
tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, 
emprego ou função pública. 

 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 



  

 

 

Considerando que a Lei 8429/92, por sua vez, fixa que constitui ato de 
improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração 
pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: retardar ou 
deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, e negar publicidade aos atos 
oficiais (artigo 11, incisos II e IV). 
Considerando que cidadãos que se dedicam a fiscalizar contas públicas necessitam 
obter cópia de documentos que se refiram a despesas pagas com recursos 
públicos, ainda que dados pessoais tenham que ser tarjados. 
com fulcro na Constituição Federal, e Leis 12.527/11 e 13.460/17, solicito cópia do 
contrato de prestação de serviço celebrado entre o senador Paulo Rocha e a 
empresa R. P. DE A. DA SILVA SERVICOS PREDIAIS, inscrita no CNPJ Nº 
14.164.841/0001-49. 
Considerando que a informação pleiteada é de fácil e rápida obtenção, 
demonstrando a eficiência no trato da organização gerencial desse órgão, roga-se 
plena e tempestiva resposta, atentando-se para o Art. 32, incisos I e II da Lei de 
Acesso à Informação-LAI." (sic) 

4 "Considerando os princípios constitucionais da publicidade, da moralidade e do 
dever de prestar contas (artigos 37 e 70, parágrafo único), dentre outros; 
considerando que segundo a Lei de Acesso à Informação, artigo 32, constituem 
condutas ilícitas, que ensejam responsabilidade do agente público, a recusa em 
fornecer informação requerida; a demora deliberada ou o fornecimento 
intencionalmente incorreto, incompleto ou impreciso da informação, bem como a 
ocultação, total ou parcial, da informação que se encontre sob sua guarda ou a que 
tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, 
emprego ou função pública; 
considerando que a Lei 8429/92, por sua vez, fixa que constitui ato de improbidade 
administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer 
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, 
e lealdade às instituições, e notadamente: retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício, e negar publicidade aos atos oficiais (artigo 11, 
incisos II e IV); 
com fulcro na Constituição Federal, e Leis 12.527/11 e 13.460/17, solicito 
informação sobre os nomes das cidades onde estão trabalhando efetivamente os 
seguintes terceirizados lotados no gabinete do senador Carlos Fávaro, contratados 
da empresa MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - Contrato 20200115: 
Marina Araújo Sousa 
Jucélia Maria Fonteneles Alves 
Iolanda Quinzeiro Freire 
Daniela Coutinho Sousa 
Considerando que a informação pleiteada é de fácil e rápida obtenção, 
demonstrando a eficiência no trato da organização gerencial desse órgão, roga-se 
plena e tempestiva resposta, atentando-se para o Art. 32, incisos I e II da Lei de 
Acesso à Informação-LAI." (sic) 

 

 

 

 

 

RESPONDIDO 

5 “Bom dia, gostaria de saber se haverá novo concurso para o cargo de consultor 
legislativo, se já existe comissão para um novo concurso se o antigo concurso ainda 
está válido, alguma informação desse tipo. 
Também gostaria de saber qual a remuneração que esse cargo recebe atualmente 

RESPONDIDO 



  

 

 

e informações sobre material de estudo, o que se pede para esse cargo. 
Obrigado, XXX.” (sic) 

6 a) Quem arcou com os gastos com a viagem do Senador (Humberto Costa)  com o 
expresidente Lula ao México? 
b) A passagem aérea foi paga pelo Senado Federal? Solicito todas as passagens que 
foram custeadas pelo Senado até o momento. 
c) Qual hotel o Senador se hospedou? Solicito a descrição de todos os hotéis que 
foram custeados pelo Senado, bem como o valor de cada diária e quantidade de 
dias, especificamente, da viagem supramencionada. 
d) Qual foi o gasto do Senado Federal com a viagem do Senador com o ex-
presidente Lula ou México? 

 

 

RESPONDIDO 

7 "Solicito, por completo, as proposições ativas nas áreas de saúde e médica, pois 
constam apenas algumas na planilha que eu recebi. Peço que conste a ementa de 
cada matéria e a explicação de todos os anos em que elas estão em tramitação". 

RESPONDIDO 

8 "Gostaria de informações sobre viagens de parlamentares à República Popular da 
China no período de 2016-2022. Em especial, gostaria de saber o nome do 
parlamentar que realizou a viagem, a data da viagem, os propósitos da visita e 
informações sobre os custos relacionados a cada viagem." (sic) 

RESPONDIDO 

9 
“Saudações, Gostaria de saber acerca do concurso do senado, incluído na LOA 
2022, existe previsão para lançamento da abertura do edital?” (sic) 

RESPONDIDO 

10 "Prezados, Com base na Lei de Acesso à Informação (LAI), gostaria de receber os 
documentos de sabatinas (uma espécie de currículo com diplomatas) realizadas 
pela Comissão de Relações Exteriores, anteriores ao ano de 2015." (sic) 

RESPONDIDO 

11 "Olá, boa tarde. Sou estudante de doutorado na UFJF e meu estudo versa sobre 
pessoas com deficiência em instituições brasileiras. Gostaria de saber se consigo 
encontrar quantos são os congressistas que atualmente sejam pessoas com defi-
ciência. Existe algum lugar em que eu possa saber esses dados? obrigada XXX" (sic) 

RESPONDIDO 

12 “Bom dia. Solicito os Ofícios (OFS) enviados pelo STF referentes aos seguintes 
Recursos Extraordinários, os quais tiveram decisão no sentido de suspensão de 
execução de Lei tida como inconstitucional em decisão incidental, nos termos do 
art. 52, X, da Constituição Federal. E, solicito também a informação do estágio de 
cada um dos procedimentos impulsionados pelos referidos OFS a fim de que fosse 
apresentado Projeto de Resolução (PRS) suspendendo a execução da norma legal, 
conforme consta dos artigos 386 a 388 do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF). 
RE 566621 
RE 561836 
RE 567985 
RE 500171 
RE 576967 
RE 580108 
RE 583523 
RE 576321 
RE 584388 
RE 596177 
RE 602347 
RE 599316 
RE 581947 

 

 

 

 

 

 

RESPONDIDO 



  

 

 

RE 566007 
RE 606107 
RE 607109 
RE 580963 
RE 601235 
RE 627815 
RE 607642 
RE 611503 
RE 639138 
RE 659424 
RE 632853 
RE 695911 
RE 646721 
ARE 660010 
RE 650851 
RE 839950 
RE 704292 
RE 706103 
RE 635145 
RE 680089 
ARE 663261 
RE 717424 
RE 669196 
RE 719870 
RE 607447 
RE 745811 
RE 597396 
RE 647885 
RE 730462 
RE 808424 
RE 827538 
RE 878694 
RE 917285 
RE 940769 
ARE 875958 
ARE 1018459 
RE 1038925 
RE 1063187 
ARE 1052700 
RE 979962 
RE 1240999 
RE 1101937 
RE 1258934 
RE 1309081 
RE 1307053 
RE 1338750.” (sic) 

13 “Boa Tarde, eu me chamo XXX, eu estou desenvolvendo um relato de caso sobre a 
inclusão de pessoas com deficiência auditiva, intelectual e visual para a publicação 
em uma revista, por isso eu gostaria de saber quantos deputados e senadores 

RESPONDIDO 



  

 

 

estão hoje em atividade na política do Brasil que são deficientes visuais, surdos ou 
intelectuais a fim de promover um debate sobre a representatividade dessas 
pessoas no nosso país, afinal elas são milhões e a falta de inclusão e o descaso 
sobre essas pessoas é algo sério que precisa ser debatido, afinal todos somos iguais 
e temos os mesmos direitos, por conta disso eu espero que a minha solicitação 
seja atendida e que eu possa ter por meio de vocês esse documento para anexar 
em meu projeto, agradeço desde já.” (sic) 

14 "Prezados, 
Gostaria de saber onde posso localizar o texto da exposição de motivos para a 
criação da Lei 14.133/2021. 
Atenciosamente." (sic) 

RESPONDIDO 

15 “Olá Boa Tarde! Vocês tem alguma novidade sobre o concurso do Senado? 
Sei que está no orçamento e pode sair a qualquer momento, será que em 2022 ? 
Dúvida cruel.” (sic) 

RESPONDIDO 

16 “Bom dia, gostaria de solicitar o pedido de abertura e os depoimentos prestados à 
CPI destinada a investigar os problemas vinculados ao aumento populacional 
brasileiro, cujo relatório final consta no DOU de 06 de dezembro de 1984. Os 
documentos serão utilizados em trabalho de tese de doutorado a ser defendida 
pelo PPGCJ da UFPB.” (sic) 

RESPONDIDO 

17 "Gostaria de obter, por gentileza, a exposição de motivos da Lei 13.877/2019. 
Obrigada. XXX" (sic) RESPONDIDO 

18 "Solicitação: Número de vezes em que a Comissão de Relações Exteriores rejeitou 
a indicação de nomes de cargos diplomáticos desde 2007." (sic) RESPONDIDO 

19 “Gostaria de saber por que ainda não foi divulgado o concurso previsto desde o 
ano de 2019 para o Senado Federal? Quando será realizado o processo de 
contratação da banca organizadora para o certame? Por que o número de vagas 
que já era baixo, cerca de 40, foi reduzido ainda mais, agora para 19, isso não é 
muito pouco diante das necessidades internas do órgão? É possível que haja um 
aumento nesse número de vagas, ou considerando a LOA já sancionada isso não 
seria possível?” (sic) 

 

RESPONDIDO 

20 "Bom dia, gostaria de solicitar, com base na Lei de Acesso à Informação, os dados 
detalhados com os gastos de saúde dos senadores e ex-senadores em 2021 e 2020. 
Gostaria da discriminação, por exemplo de quanto foi gasto com exames de Covid-
19, quanto foi gasto com internações em decorrência de Covid-19. Também 
solicito, com base na LAI, do detalhamento dos tipos de procedimentos médicos 
realizados por senadores e ex-senadores ao longo de 2021 e 2020 e seus devidos 
valores. Também gostaria do detalhamento dos tratamentos odontológicos dos 
senadores e ex-senadores, valores e quais procedimentos foram realizados ao 
longo de 2021 e 2020. Agradeço desde já." (sic) 

 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO 

21 "Bom dia. Gostaria de solicitar, com base na Lei de Acesso à Informação, os dados 
detalhados com os gastos de saúde do Senado para exames laboratoriais, 
internações e tratamento de saúde decorrente da covid-19 dos servidores, CNEs, 
assessores ativos e aposentados, desde o início da pandemia, detalhados por mês 
e ano. Quanto já foi gasto com os exames de checagem de covid-19 de servidores e 
aposentados? Número de exames realizados? Gostaria da discriminação, por 
exemplo de quanto foi gasto com exames de covid-19, quanto foi gasto com 
internações em decorrência de covid-19. Agradeço desde já." (sic) 

 

RESPONDIDO 

22 "Olá, bom dia! Antes era bem fácil achar as informações sobre o concurso público 
para o Senado Federal, mas agora mudaram o site e simplesmente não encontrei. RESPONDIDO 



  

 

 

Possível informarem como chego naquelas informações atualizadas sobre o 
andamento do concurso público de vocês? Obrigado, saúde e paz a todos." (sic) 

23 “Boa noite! Meu nome é XXX. Queria uma informação sobre os concursos públicos 
do Senado. Alguma previsão sobre o cargo de Consultor legislativo?” (sic) RESPONDIDO 

24 “Por gentileza nos enviar todas as peças do processo licitatório na área de eventos 
assim como: DFD, Estudo Preliminar, Gestão de Riscos, Mapa Comparativo de 
Preços, justificativa da contratação, planejamento de contratações, todas as 
planilhas que envolvam o processo.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

25 “Olá! Tubo bem? Quero saber se vão realizar o concurso nesse ano de 2022, pois 
quero muito fazer!” (sic) RESPONDIDO 

26 “Me manda todas as emendas da senadora Kátia Abreu desde quando ela e 
senadora.” (sic) RESPONDIDO 

27 "Me manda as emendas do ex senador João Ribeiro desde quando ele é senador." 
(sic) RESPONDIDO 

28 “Brasília, 29 de março de 2022 
Ilmo. Sr. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e assessores: 
Eu, XXX, portador do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, endereço eletrônico 
XXX@gmail.com, residente e domiciliado em Brasília, com fundamento na Lei 
12.527/2011 (Lei de Acesso às Informações Públicas) vem requerer o acesso (e 
eventualmente cópia), em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 
12.527/11), aos seguintes dados: 
1 – Quantos carros oficiais que o Senado oferece aos senadores e servidores? 
2 - Quero a relação do número das placas e a que senador aquele veículo é 
concedido; 
3 - Quero a relação do número de placas e a que servidor e cargo aquele veículo é 
concedido; 
Solicito que as informações sejam fornecidas em formato digital, quando 
disponíveis, conforme estabelece o artigo 11, parágrafo 5º da lei 12.527/2011. 
Na eventualidade de as informações solicitadas não serem fornecidas, requeiro 
que seja apontada a razão da negativa bem como, se for o caso, eventual grau de 
classificação de sigilo (ultrassecreto, secreto ou reservado), tudo nos termos do 
artigo 24, parágrafo 1º da Lei 12.527/2011. 
Desde logo, agradeço pela atenção e peço deferimento. 
XXX - XXX@gmail.com.br - XXX, Brasília” (sic) 

 

 

 

 

 

RESPONDIDO 

29 "Prezados Srs, boa tarde! Com base na LAI, gostaria de saber: 
1- Quantos concursos houve no SF para o cargo de Analista Legislativo, 
Especialidade Administração (AL/ADM)? 
2- Quais são as datas de homologação e de validade para os concursos do cargo 
AL/ADM que houve até a data atual (29/03/2022)? 
3- Na data de 29/03/2022, consta, no site do SF, que há 119 servidores efetivos do 
cargo AL/ADM. Desse total, quantos foram nomeados em cada concurso e quantos 
foram nomeados por outros instrumentos? 
Favor especificar, se houver, quais foram os outros instrumentos de nomeação, 
além de concursos, utilizados para as eventuais nomeações de servidores efetivos 
do cargo AL/ADM no SF. Obrigado! Atenciosamente, XXX" (sic) 

 

 

RESPONDIDO 

30 “Solicito à autoridade responsável, informações referentes a alguns cargos, uma 
vez que determinadas informações pontuais não se encontram disponíveis no site, 
nos quadros de pessoal de Referência: prd1222R2 e Referência :prd1222R2 
(acessados na data de 30/03/2022, 14h23). 

 

 



  

 

 

Requeiro informações: 
Cargo Analista Legislativo, Nível III = Orçamento Público - Quadro demonstra a 
existência total de 15 cargos, sendo 5 ocupados e 10 vagos. Requeiro informação 
referente à existência desse cargo, tendo em vista informação (extraoficial) de que 
esse Cargo foi extinto e as vagas existentes, portanto, não serão preenchidas. A 
informação de extinção (caso seja verídica, não consta na tabela disponível) e em 
caso de conversão, por favor, apontar o cargo beneficiado. 
Dos demais cargos: Cargo Analista Legislativo, Nível III = Contabilidade, Cargo 
Consultor Legislativo, Nível III = Assessoramento em orçamentos, Cargo Consultor 
Legislativo Nível III = Assessoramento Legislativo: solicito apenas a ratificação das 
informações disponíveis e a previsão de aposentadorias nos próximos 5 anos. 
No Cargo Consultor Legislativo, Nível III = Assessoramento em orçamentos. Devido 
à importância deste cargo, sobretudo após a Emenda constitucional de “Teto dos 
Gastos”, requeiro informações da existência ou não de estudo técnico preliminar 
da necessidade destes profissionais, tendo em vista a relevância e importância 
desses servidores na consultoria orçamentária desta Casa Legislativa. 
Assim sendo, solicito as informações acima ou o link por meio do qual poderei 
acessá-las, uma vez que não logrei êxito nas tentativas anteriores. E, a fim de 
contribuir com o aprimoramento do serviço de informações, aconselho a 
divulgação dos cargos extintos no Quadro de Pessoal desta Casa e esclarecimentos 
referente à conversões de cargos, carência e previsões de aposentadorias. 
Agradeço, desde já, a disponibilidade dos servidores responsáveis por esse 
atendimento.” (sic) 

 

 

 

 

RESPONDIDO 

31 "Tendo em vista que a remuneração de servidores do Senado Federal inclui o 
pagamento de gratificação de desempenho, produtividade ou outra rubrica 
semelhante, peço informar detalhadamente – em relação ao valor das vantagens 
pecuniárias permanentes variáveis, previstas no art. 4º, § 8º, inciso II da Emenda 
Constitucional 103/2019, que compõem os proventos de aposentadoria – como é 
definido e calculado os parâmetros utilizados no numerador e no denominador da 
proporção prevista no seguinte trecho daquele dispositivo constitucional: “(...) 
proporcional ao número de anos completos de recebimento e de respectiva 
contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a 
aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção da vantagem” da 
gratificação de desempenho prevista no art. 9º da Lei 12.300/2010." (sic) 

 

 

RESPONDIDO 

32 “Como foi público e notório no ano de 2020, foi formada a Comissão para estudos 
da realização de concurso público para a Casa legislativa Superior. Porém foi 
desfeita após o início da Pandemia da covid-19. Naquela comissão, foi criado um 
projeto básico e estabelecido os cargos que seriam previstos no próximo concurso, 
dentre eles os cargos de Policial legislativo, Analista Legislativo e Consultor 
Legislativo. Pois bem, é sabido que os cargos de Consultor legislativo são divididos 
por área, a minha pergunta é, se dentre as áreas previstas no próximo concurso há 
a previsão da Casa em realizar o concurso público para o cargo de Consultor 
Legislativo da área de Trânsito e Transportes, visto que é uma área que teve vaga 
prevista no último concurso, além de ser um tema bastante comum no dia a dia da 
população brasileira.” (sic) 

 

RESPONDIDO 

 
 
 
 


