
  

 

 

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

 
Agosto de 2022 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 58 (anexo) 
 

 

 

 2. Prazo de resposta 
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3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 20 34,5% 
CONCURSO PÚBLICO 18 31,0% 
OUTROS 4 6,9% 
CONTRATOS E LICITAÇÕES 3 5,2% 
SENADOR 3 5,2% 
VOTO E PRESENÇA 3 5,2% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 3 5,2% 
LEGISLAÇÃO 2 3,4% 
SERVIDOR 1 1,7% 
REMUNERAÇÃO 1 1,7% 
Total Geral 58 100,0% 

 
 
4. Local da informação recuperada 
 

           
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Não houve negativas de acesso à informação no mês de agosto. 
 Não foram protocolados pedidos de recurso em agosto de 2022.  
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Anexo  

Pedidos de informação de agosto de 2022 Situação 
1 

"Bom dia, gostaria de saber se há previsão da publicação do edital, para o concurso 
do Senado?" (sic) RESPONDIDO 

2 "Boa tarde, Senado Federal. 
Me chamo XXXX e sou servidor da Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro 
(Elerj), da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Estamos organizando 
uma publicação para este ano sobre o Palácio Tiradentes - com base na minha 
dissertação de Mestrado defendida neste ano, intitulada "Palácio Tiradentes: a 
presença do Antigo no Brasil republicano, década de 1920"- e temos interesse na 
reprodução de imagens referentes à Assembleia Nacional Constituinte de 1891, 
ocorrida no antigo Paço da Quinta da Boa Vista - atual Museu Nacional - aqui no 
Rio de Janeiro. 
Gostaríamos de saber se há, no acervo do Senado, fotografias ou outras fontes 
iconográficas do interior do recinto das sessões. Caso sim, gostaríamos também de 
saber o procedimento para cessão de imagens para publicação e se há imagens de 
alta resolução para serem enviadas, ou se há a possibilidade/necessidade de envio 
de um fotógrafo para reprodução das obras de interesse. 
Agradeço a atenção desde já e aguardo o retorno. 
Atenciosamente, 
XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 

3 “Por favor: 
-Quantos apartamentos funcionais o Senado tem em 2022? E em 2021, 2020 e 
2019, quantos haviam? 
-Quem tem direito? Parlamentares em exercício? Suplentes? Assessores? 
-Quantas unidades foram requisitadas em 2022, 2021, 2020 e 2019? 
-Quantas estão, de fato, ocupadas em 2022? E em 2021, 2020 e 2019? 
-Quantas estão vazias em 2022? E em 2021, 2020 e 2019? Por quê? 
-O que é feito com os apartamentos não ocupados? 
-Como é o processo de solicitação? 
-Quanto tempo leva entre o pedido e a ocupação, de fato?” (sic) 

RESPONDIDO 

4 “Prezados, solicito informação sobre quais atos ou normas internas do Senado 
Federal que autorizam que os servidores que ocupam cargos de Consultores 
Legislativos atuem em regime especial de frequência.” (sic) 

RESPONDIDO 

5 “Quero acesso integral as emendas de relator-geral do orçamento oriundas de 
indicações dos três senadores do estado do Maranhão, até o presente momento, 
apontando, no mínimo: senador que indicou, ano, localidade, função e valor 
empenhado.” (sic) 

RESPONDIDO 

6 “Todas as informações aqui solicitadas se referem à empresa e ao(s) 
fornecimento(s) abaixo: 
Prisma Comércio Varejista e Atacadista Eireli, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ n° 24.583.804/0001-29, sediada na Estrada dos Três Rios, 1086, 
Sala 224, Freguesia (Jacarepaguá), CEP 22745-005. 
Solicita-se o encaminhamento da íntegra, por meio de cópia (caso trâmite 
fisicamente) ou acesso (caso trâmite eletronicamente) do(s) processo(s) 

RESPONDIDO 



  

 

 

administrativo(s) gerados ou que as referidas notas fiscais foram incluídas, 
conforme relação abaixo: 
Nota fiscal valor documento emissão da nota entrega vencimento 
1823 R$ 7.600,00 EMPENHO N° 19604.0001.21.00035 03/02/2022 03/02/2022 
05/03/2022 
Este acesso tem o objetivo de avaliar os motivos que levaram ao não pagamento 
em descumprimento à Lei de Licitações. 
Caso o processo administrativo já tenha sido enviado por meio do protocolo 
anterior, basta enviar somente os documentos incluídos da data de 
disponibilização para frente. 
Observação: Caso haja resposta por e-mail, somente finalizar a presente demanda 
após a confirmação de recebimento. 
1. Dos meios de contato 
Inicialmente, cabe informar que a solicitação de qualquer informação ou 
documento que seja necessário para a efetivação do presente pedido pode ser 
feita nos meios de contato abaixo relacionados, informando o número interno 
P91968: 
01 – WhatsApp – XXXX 
https:// XXXX A1 
Caso utilize o WhatsApp Web basta clicar no link. 
02 – E-mail – XXXX 
03 – Ligação telefônica: XXXX 
Número interno: 91968” (sic) 

7 "Prezado (a) responsável, 
Após procurar exaustivamente no sítio institucional do Senado 
(https://www12.senado.leg.br/transparencia/rh/concursos/concursos), assim 
como no da banca FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/senado11), não 
consegui acessar nenhuma prova do cargo de consultor legislativo do concurso 
realizado em 2012. Desta maneira, com base na LAI, requisito o envio das provas 
objetiva e escrita do cargo de consultor legislativo (assessoramento legislativo) em 
Minas e Energia. O formato pode ser em PDF. 
Att., XXXX " (sic) 

RESPONDIDO 

8 “Olá! Sou estudante de pós-graduação em ciência política (UnB), e minha tese 
versa sobre o Senado Federal, especificamente, sobre disciplina partidária. Após 
coletar os dados de votação nominal na página de dados abertos do Senado, 
percebi que há várias entradas ausentes (NA’s). Essas entradas correspondes aos 
nomes dos parlamentares, partido, matéria e votação. Diante dessa ausência de 
informações, há uma impossibilidade no tratamento desses dados e a consequente 
perda de conteúdo. Portanto, venho por meio deste pedido, solicitar os dados de 
votações nominais do Senado Federal para os anos de (1998-2021). 
Desde já, obrigado!” (sic) 

RESPONDIDO 

9 “O presente requerimento de informações possui cunho acadêmico, com o 
objetivo de suprir dados públicos e oficiais a pesquisa acadêmica de monografia da 
requisitante, a qual está vinculada ao curso de direito da Faculdade de Direito do 
Estado do Rio de Janeiro. 
A pesquisa da requisitante tem por objetivo tem um dos objetivos específicos a 
verificação do cenário quantitativo de Projetos de Leis que versem sobre crimes 
hediondos no Senado. 
Para o levantamento dos dados essenciais à pesquisa, a requisitante solicita a 

RESPONDIDO 



  

 

 

Vossa Excelência os dados a seguir: 
Bloco I - Projetos de Lei para alteração do Código Penal 
1) Qual a quantidade de projetos de lei, por ano, a contar de 1990, foram 
apresentados por senadores, nesta Casa Legislativa, com o objetivo alterar de 
Código Penal? 
2) Neste universo, quantos tem por objeto específico o aumento de pena? 
3) Qual a quantidade de projetos de lei, por ano, a contar de 1990, foram 
apresentados por não senadores, nesta Casa Legislativa, com o objetivo de alterar 
o Código Penal? 
4) Neste universo, quantos tem por objeto específico o aumento de pena? 
Bloco II - Projetos de alteração das leis penais especiais 
5) Qual a quantidade de projetos de lei, por ano, a contar de 1990, foram 
apresentados por senadores, nesta Casa Legislativa, com o objetivo alterar.” (sic) 

10 “Ao Senado Federal, 
Gostaria de perguntar sobre o concurso que está autorizado, se abre esta semana, 
para técnico, quais áreas, e qual o link de acesso no portal do Senado, pois não 
encontrei no portal um link para notícias de concursos. Quais as restrições estão 
previstas no cargo de policial legislativo, limite de idade, quais aposentados podem 
realizar o concurso? XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

11 "Prezados, solicito as apresentações que foram realizadas pelos palestrantes da 
sessão temática no Plenário do Senado realizada em 22/11/2016 para debater a 
PEC 55/2016." (sic) 

RESPONDIDO 

12 
"Gostaria, se possível, de acesso ao Parecer nº 531/2009 - Advosf. At.te." (sic) RESPONDIDO 

13 “Prezados Senhores, 
1 - Gostaria de saber se a Corregedoria do Senado Federal possui site de 
transparência ativa, com informações sobre processos de apuração instaurados e 
eventuais penalidades aplicadas. 
2 - Caso não exista, gostaria de obter (para fins de estudo comparativo de 
diferentes Corregedorias no País) o número de processos de investigação de 
assédio sexual do período de 2021 e 2022. 
2.1. Além disso, se for possível, a volumetria de penalidades aplicadas nos casos 
envolvendo assédio sexual.” (sic) 

RESPONDIDO 

14 "Gostaria de obter a íntegra da ata de sabatina, na CCJ do Senado, dos juízes Joel 
Paciornick e Antonio Palheiro Saldanha para vaga de ministro do STJ, em 9/3/2016, 
conforme link a seguir: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/09/ccj-aprova-
indicacoes-de-joel-paciornick-e-antonio-palheiro-para-o-stj." (sic) 

RESPONDIDO 

15 "Bom dia, gostaria de ter acesso à prova, bem como ao gabarito, da prova de 
Consultoria e Assessoramento Legislativo, Assessoramento Legislativo, Subárea: 
Pronunciamentos, do concurso para o Senado Federal realizado em 2012. Informo 
que na página do Senado referente ao respectivo certame 
(https://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/STRANS/hotsite_concurso/) 
constam diversas provas, mas não há essa específica que ora solicito. Informo, 
também, que tentei obter por meio da Fundação Getúlio Vargas, organizadora da 
seleção, mas não obtive retorno. Atenciosamente." (sic) 

RESPONDIDO 

16 “Boa noite, a minha dúvida é em relação ao funcionalismo e próximo concurso do 
Senado. Tenho interesse em prestar o próximo concurso, e observando o Portal da 
Transparência, observei que alguns servidores têm descontos maiores que outros 

RESPONDIDO 



  

 

 

na folha de remuneração, relativos à Previdência. Isso para cargos iguais, como 
Analista Legislativo. Por que algum servidor tem descontos previdenciários na faixa 
de 4000 a 5000 reais (PSSS) por mês, e outros tem descontos na faixa de 800 a 900 
reais por mês (PSSS - Lei 12.618/12)? 
Qual a diferença entre as duas situações? E por quê? 
Muito obrigado desde já. 
Atenciosamente, 
XXXX.” (sic) 

17 “Bom dia, solicito o envio dos editais e das provas dos dois primeiros concursos do 
Senado para o cargo de Policial Legislativo.” (sic) RESPONDIDO 

18 “Prezados, gostaria de receber uma lista com informações sobre o 
comparecimento ou ausência, dos senadores de Santa Catarina, nas sessões 
deliberativas realizadas no ano de 2019.” 

RESPONDIDO 

19 “Olá. Gostaria de saber qual é a previsão do lançamento do edital do concurso 
público para o Senado Federal.” (sic) RESPONDIDO 

20 “Venho por meio deste solicitar o arquivo de áudio da sessão do Senado de 
20/03/1991, na qual o então senador Darcy Ribeiro profere sua primeira fala ao 
Senado. 
A solicitação se faz necessária tendo em vista a proximidade do centenário do 
nascimento de Darcy Ribeiro. Em comemoração à essa data instituições de sua 
cidade natal, Montes Claros, realizarão uma homenagem ao ilustre senador e 
grande pensador brasileiro. 
Cordialmente, 
XXXX - Presidente do Conselho Administrativo da Associação dos Amigos do Museu 
Regional do Norte de Minas – AAMRNM.” (sic) 

RESPONDIDO 

21 “Me manda os recursos destinados do senador Irajá Abreu para os municípios do 
Tocantins de 2012 a 2022.” (sic) RESPONDIDO 

22 “Gostaria de saber onde encontrar na API dos Dados Abertos, ou no próprio site do 
Senado, a informação de orientação de partidos e blocos (governo, oposição) com 
relação ao voto dos parlamentares." (sic) 

RESPONDIDO 

23 “Boa tarde! 
Estou entrando em contato em nome do escritório de XXXX e XXXX Advogados 
Associados. Se possível, gostaria que nos enviassem os pareceres e notas técnicas 
emitidos pela consultoria do Senado acerca da lei 14.119/21, referente à 
regulamentação do pagamento por serviços ambientais. 
Desde já, agradeço pela atenção.” (sic) 

RESPONDIDO 

24 "Solicito o envio de cópia eletrônica dos autos dos processos de impeachment 
instaurados contra os ex-presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff. Na 
impossibilidade de envio dos arquivos, solicito o envio do link para o download 
necessário. Desde de já agradeço." (sic) 

RESPONDIDO 

25 “Bom dia, eu gostaria de solicitar a listagem completa com todos os nomes e 
endereços dos senadores em exercício. Eu estudo e essa informação será utilizada 
para a realização de um trabalho escolar. Eu não tenho acesso à internet, por esse 
motivo não é possível adquirir essa informação diretamente da página do Senado 
Federal. Sendo assim, peço que me encaminhem, por gentileza.” 

RESPONDIDO 

26 “Boa tarde, poderiam me falar quais projetos, estudos e temas, estão sendo 
debatidos e por quem sobre o balanço Socioambiental? Obrigado!” RESPONDIDO 



  

 

 

27 Solicito uma cópia do Ato da Diretoria-Geral nº 14/2022, que estabelece, no 
âmbito do Senado Federal, disposições regulamentares acerca das atribuições e 
procedimentos de licitações e contratos administrativos.” (sic) 

RESPONDIDO 

28 "Eu gostaria de solicitar os pronunciamentos do ex-senador Expedito Júnior 
(Legislatura de 2007/2011) em vídeos. Pronunciamentos: em defesa dos moto 
taxistas, em defesa da partilha dos recursos arrecadados com a CPMF, com os 
estados e municípios e descontentamento com alteração promovida pela Câmara 
dos Deputados na proposta de emenda à Constituição que trata da transposição 
dos servidores de Rondônia para a União. O referido material será utilizado para 
campanha eleitoral de 2022." 

RESPONDIDO 

29 “Boa tarde, preciso das seguintes informação para fins acadêmicos: 
Relacionar os projetos de leis em trâmite nesta Casa Legislativa que visem 
modificar a Lei de Acesso à Informação, na seguinte forma: 
Ementa do Projeto; Data do Projeto; Situação atual do projeto na Casa Legislativa. 
Muito obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 

30 “Prezado(a) Responsável, 
Boa tarde! 
Com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.527/11 (LAI), solicito a V.Sa. as seguintes 
informações: 
1) Quantos Senadores foram afastados dos mandatos parlamentares por decisão 
judicial a partir da 51ª Legislatura até esta data? 
2) Quais foram os Senadores afastados dos mandatos parlamentares por decisão 
judicial a partir da 51ª Legislatura até esta data? Por quanto tempo e em quais 
períodos ficaram afastados? 
3) Quantos Senadores perderam os mandatos parlamentares por decisão judicial a 
partir da 51ª Legislatura até esta data? 
4) Quais foram os Senadores que perderam os mandatos parlamentares por 
decisão judicial a partir da 51ª Legislatura até esta data? Em que data o Senado 
Federal foi notificado da decisão judicial e em que data cada um desses 
parlamentares perdeu o mandato? 
5) Quantos e quais foram os Senadores que renunciaram ao mandato parlamentar 
a partir da da 51ª Legislatura até esta data? 
6) Quantos e quais foram os Senadores que foram afastados de seus mandatos por 
decisão judicial e que enfrentaram processos por perda de decoro parlamentar, a 
partir da 51ª Legislatura até esta data? 
7) Quantos e quais foram os suplentes convocados para assumir os mandatos de 
Senadores que se afastaram ou tiveram suspensos ou perderam o mandato 
parlamentar por decisão judicial? 
Na certeza do pronto atendimento, desde já agradeço. 
Cordialmente, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

31 “Prezados, bom dia! Solicito, com base na Lei Federal n° 12.527/2011, informações 
sobre o uso da metodologia de avaliação de impacto legislativo. Gostaria de saber 
se já houve avaliação de impacto legislativo sobre algum projeto de lei e, em caso 
positivo, quais foram os projetos analisados. Aproveito para solicitar acesso aos 
estudos concluídos.” (sic) 

RESPONDIDO 

32 "O Programa Nacional de Prevenção à Corrupção — PNPC, foi lançado em 
20/05/21 e é um projeto coordenado pela ENCCLA, TCU, CGU, Tribunais de Contas 
e outros órgãos. (www.rededecontrole.gov.br). 
Passados 458 dias, em razão da Lei de Acesso à Informação — LAI (Lei n.º 

RESPONDIDO 



  

 

 

12.527/2011), solicito: 
1) O relatório integral de respostas (perguntas e respostas) ao questionário do 
sistema e-Prevenção/PNPC. 
2) O relatório integral de diagnóstico fornecido pelo sistema e-Prevenção/PNPC. 
Ambos os arquivos devem estar atualizados e em formato digital, além de 
conterem ou ser informado também a data do término do preenchimento do 
questionário e a data de extração/geração dos relatórios. 
No caso de as informações solicitadas não serem fornecidas, com base no art. 14 
da LAI, solicito que seja emitida e encaminhada certidão/documento com inteiro 
teor de decisão e justificativa de negativa de acesso, devidamente datada e 
assinada pelo responsável." (SIC) 

33 “Prezados, como vão? 
Meu nome é XXXX e trabalho no InternetLab, centro de pesquisa independente em 
direito e tecnologia, localizado em São Paulo. 
Estamos desenvolvendo, junto ao Centro de Estudios em Liberdad de Expresión y 
Acesso a la Información (CELE) da Universidade de Palermo, uma pesquisa que 
busca investigar a regulação da liberdade de expressão em toda América Latina. Há 
uma série de organizações contribuindo para o estudo, e o InternetLab está 
representando o Brasil. Para o desenvolvimento desse trabalho, estamos 
levantando projetos de lei propostos sobre liberdade de expressão no Brasil entre 
março de 2022 a agosto de 2022. 
Se esse levantamento for possível, deixo como sugestão para a busca dos projetos 
de lei as seguintes palavras-chave: 
liberdade de expressão, calúnia, injúria, desacato, terrorismo, apologia ao crime, 
violência online, discriminação online, pornografia, discurso de ódio, fake news, 
desinformação, moderação de conteúdo, remoção de conteúdo, marco civil da 
internet & art.12, responsabilidade de intermediários, neutralidade de rede, 
acesso à informação, propriedade intelectual, direito(s) de autor, liberdade de 
expressão, segurança nacional, liberdade eleitoral, crimes cibernéticos, reputação, 
honra, imagem, igualdade, não discriminação, privacidade, neutralidade da rede, 
liberdade de imprensa, liberdade de culto, promoção da cultura, acesso à cultura, 
desacato, regulação da mídia, dados pessoais, apologia, liberdade de reunião, 
liberdade de associação, ordem pública, governo eletrônico, pornografia infantil, 
publicidade infantil, cigarro, propaganda enganosa, moral pública, assédio. 
Agradeço de antemão e fico no aguardo de sua resposta! 
Atenciosamente, XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

34 "Olá. 
Gostaria de solicitar o acesso ao conteúdo do termo aditivo, assinado no dia 19/8, 
do contrato 98/2022, firmado entre o Senado e a FGV. A assinatura do termo 
aditivo foi divulgada no Diário Oficial da União no dia 22/8, mas seu conteúdo não 
consta do DOU e segue indisponível na página própria: 
https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e-
contratos/contratos/6308. 
Segundo o art. 8º, § 1º, IV da Lei de Acesso à Informação, esse tipo de documento 
deveria ser disponibilizado pelos órgãos públicos independentemente de 
requerimentos. 
Obrigado pela atenção." (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

35 “Podem, por gentileza, me reencaminhar a resposta do pedido Conecte nº 79833 
download do processo administrativo nº 00200.008854/2020-30. O link do 
download expirou.” (sic) 

RESPONDIDO 

36 “Prezados Senhores, 
Gostaria de ter acesso aos anais relativos aos trabalhos legislativos e discussões 
que levaram à promulgação da Lei nº 4.506 de 30/11/1964.” (sic) 

RESPONDIDO 

37 “Solicito, por gentileza, que encaminhem para o meu e-mail, todos os documentos 
e cópias referente ao PL 245/2019, que regulamenta o inciso II do § 1º do art. 201 
da Constituição Federal, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial 
aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, e dá outras providências. 
Gostaria de acompanhar e ler a matéria, pois é de meu interesse.” 

RESPONDIDO 

38 "Bom Dia! Me chamo XXXX, trabalho na XXXX do Distrito Federal. Estamos 
realizando um pesquisa referente a quantidade de pessoas que visitaram o 
Congresso Nacional nos anos de 2020 e 2021. Poderiam me informar esse dado 
por gentileza?" (sic) 

RESPONDIDO 

39 “Qual é o referencial teórico do Senado Federal e seus indicadores (informação 
administrativa-estratégica). Estou pensando no concurso do Senado. 
Obrigada.” (sic) 

RESPONDIDO 

40 “Solicito informação que confirme a inclusão do cargo de técnico legislativo/área 
de administração e processo legislativo, no próximo concurso do Senado Federal, 
de 2022, porque não consta na autorização do termo aditivo, contrato 2022/0098, 
Fundação Getúlio Vargas, divulgado no dia 19/08/2022.” 

RESPONDIDO 

41 “Verifiquei na aba Gestão de Pessoas, no site do Senado Federal, o documento 
com o título ‘Quadro de Cargos Efetivos do Senado Federal’, que consta as 
categorias e especialidades dos cargos. Gostaria de ter a mesma informação 
quanto à vacância de cargos, no que diz respeito a subáreas, especialmente da 
subárea direito tributário e financeiro, a qual pertence a categoria de consultor 
legislativo e especialidade de assessoramento legislativo. Preciso de tais 
informações em razão dos cargos ofertados no concurso público do Senado.” 

RESPONDIDO 

42 “Boa tarde, tudo bem? Gostaria de saber por que o cargo de Analista Legislativo - 
especialidade Administração não requer o diploma na área de atuação 
(Administração) como foi requerido para os demais cargos do edital lançado hoje 
ao Senado Federal. Obrigada, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

43 "Solicito o quantitativo de funcionários de carreira do Senado e desse montante, o 
quantitativo de funcionários pessoas com deficiência (PCD). Não incluir 
terceirizados ou comissionados, ou qualquer outro servidor sem vínculo efetivo do 
Senado.” (sic) 

RESPONDIDO 

44 “Considerando os 5 editais de concurso público para cargos no Senado, requeiro 
informação com base na LAI: os servidores aprovados nos referidos concursos 
poderão, desde a posse e exercício trabalhar de forma remota (teletrabalho/home 
office)? Quais cargos estão aptos para trabalhar nas modalidades mencionadas? 
Quais não poderão? Quais as normas que regulamentam essas modalidades de 
trabalho a distância para o Senado?” (sic) 

RESPONDIDO 

45 “Gostaria de saber se o TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade) é 
considerado condição incapacitante para o exercício do cargo de técnico legislativo 
- policial legislativo. Ademais, gostaria de saber, também, se o uso de remédios 
para o tratamento do TDAH pode gerar reprovação no concurso regido pelo edital 
nº 5, de 22 de agosto de 2022.” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

46 "Bom dia, 
Sobre o concurso do Senado, gostaria de saber se a formação em nível superior 
tecnólogo em Gestão Pública, com duração de dois anos, será aceita para os cargos 
que exigem nível superior em qualquer área, pois tenho interesse em concorrer a 
vaga de analista especialidade Administração. Obrigado." (sic) 

RESPONDIDO 

47 “Sou formada em serviço social e pretendo fazer o concurso do Senado Federal. 
Gostaria de saber, dos profissionais que atuam na área de serviço social, como está 
sendo o trabalho no órgão atualmente, se está presencial, híbrido ou home office.” 

RESPONDIDO 

48 “Com base na Lei nº 12.527/11 venho fazer algumas perguntas sobre a Comissão 
Mista de Controle de Atividades de Inteligência, a CCAI, do Congresso Nacional 
(perguntas enviadas ao SIC da Câmara dos Deputados e do Senado Federal) 
1). De acordo com a Resolução nº 2/2013 CN, que regulamenta o funcionamento 
da CCAI, as reuniões serão mensais (art. 22). Entretanto, desde janeiro/2019 até a 
presente data, só ocorreram 8 reuniões. Por qual motivo as reuniões da CCAI não 
estão ocorrendo na periodicidade prevista em seu regulamento? 
2). Quais são os tipos de responsabilização e/ou sanção a qual o parlamentar está 
sujeito no caso de descumprimento das regras da CCAI? 
3). Houve reuniões e/ou requerimentos da CCAI no ano de 2022? Se houve 
reuniões e/ou requerimentos, poderiam disponibilizar informações sobre os 
mesmos? 
4). Ocorrem deliberações sobre as questões apresentadas à CCAI, inclusive 
requerimentos, em momentos fora das reuniões ou essas discussões e votações só 
ocorrem nas reuniões oficiais? 
5). Entre janeiro/2019 até a presente data, ocorreram reuniões e/ou audiências da 
CCAI que não foram publicadas em seu site? Se sim, quais são as informações 
dessas? 
6). Entre janeiro/19 até a presente data, a CCAI elaborou relatórios sobre a 
fiscalização e o controle das atividades de inteligência e contra inteligência (art. 12) 
da Resolução nº 2/13 CN. Se sim, com qual periodicidade? 
7). Apesar do sigilo inerente às atividades da CCAI, muitas das informações que 
poderiam ser publicadas para a população não são, em desconformidade com 
dever de transparência pública da atividade administrativa e dificultando o 
controle social, (como, por exemplo, o trâmite dos requerimentos, se o mesmo foi 
analisado ou não, qual foi aprovado ou rejeitado, se as autoridades convocadas e 
convidadas compareceram ou não, etc.). Como é feita a definição de quais 
informações podem ser disponibilizadas e quais devem ser mantidas em sigilo? 
Continuidade das perguntas sobre a CCAI feita, sob o Protocolo nº 20001002376 
Perguntas sobre os requerimentos da CCAI: 
8). De acordo com informações do site da CCAI, foram apresentados 29 
requerimentos nos anos de 2020/21 (9 requerimentos “em tramitação” e os 
demais com “tramitação encerrada”). Entretanto, os únicos documentos 
disponibilizados são as proposições que iniciaram os requerimentos, mesmo nos 
requerimentos que já tiveram a tramitação encerrada não há quaisquer outros 
documentos. Poderiam enviar os documentos referentes à tramitação e 
atendimento dos requerimentos? 
9). O que significa as datas disponibilizadas no "último local” e “último estado”, 
quando se abre para visualizar o requerimento no site da CCAI? 
10). A Resolução nº 2/13, prevê o prazo de 30 dias úteis para discussão e votação 
dos requerimentos apresentados (art. 18). A CCAI tem observado o prazo 

RESPONDIDO 



  

 

 

regimental para apreciação dos requerimentos? Se não, por qual motivo? 
11). No §1º do mesmo artigo, prevê que decorrido o prazo de 30 dias úteis, se o 
Presidente da CCAI não incluir o requerimento na ordem do dia, ele será 
automaticamente incluído na pauta da reunião subsequente, sobrestando-se a 
apreciação de toda e qualquer outra matéria até que o requerimento seja 
discutido. Na prática das atividades da CCAI, o comando deste normativo tem sido 
observado (inclusão automática na pauta da reunião subsequente e 
sobrestamento da discussão de qualquer outra matéria)? Se não, por qual motivo? 
12). Quais requerimentos foram discutidos e votados na data de 15/12/21, na 
única reunião deliberativa da CCAI desde janeiro/2019 
Continuidade das perguntas sobre a CCAI feita, sob o Protocolo nº 20001002376 e 
Protocolo nº 20001002392 
13). Na tramitação dos requerimentos de nº 05/20, 06/20, 7/20 e 8/20, que 
versam sobre o dossiê produzido pela Seopi sobre servidores federais considerados 
antifascistas, aparece como “atendido” na data de 07/08/2020, apesar de não ter 
ocorrido reunião da CCAI naquela data. Qual motivo esses requerimentos 
aparecem como “atendido”? Houve audiência com então Ministro da Justiça André 
Mendonça na data? 
14). Na tramitação de vários requerimentos, aparece como “último estado” a data 
de 02/02/22, apesar de não ter ocorrido reunião da CCAI nesta data. O que 
ocorreu nesta data para gerar esta movimentação nos requerimentos, constando 
ainda como “atendido” em data anterior, em 10/08/21? 
15). Vários dos requerimentos apresentados em 2020 e 2021 aparecem como 
“atendidos” na data de 10/08/21, quando ocorreu a única audiência da CCAI com o 
Ministro Augusto Heleno neste interstício. Houve deliberação da CCAI sobre todos 
esses requerimentos na mesma data da audiência? Se não, porque aparecem como 
atendidos? 
16). O Diretor da ABIN, Sr. Alexandre Ramagem, que também teve requerimento 
apresentado para que fosse convocado ou convidado, compareceu na audiência 
realizada na CCAI em 10/08/21? 
17). Foi realizada alguma audiência ou reunião com o Senador Flávio Bolsonaro, o 
vereador Carlos Bolsonaro e o Ministro Anderson Torres na CCAI em relação aos 
requerimentos apresentados sobre eles?” (sic) 

49 “Boa noite. 
Venho por meio desta comunicação solicitar as seguintes informações: 
1) Relação de propostas legislativas em andamento acerca de tributos sobre 
serviços digitais. 
2) Os pareceres técnicos e estudos de comissões, consultoria legislativa ou outros 
órgãos ou entidades vinculados ao Senado Federal referentes ao PLP 131/2020. 
Atenciosamente, XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

50 “Prezado Senhor, existem proposições, projetos de lei, propostas e etc. com o 
objetivo de regulamentar o § 9º do artigo 165 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988? Em caso afirmativo, solicito que me façam a 
gentileza de enviar a listagem contendo os nomes que permita-me identificá-los no 
sítio eletrônico ou a cópia dos arquivos. ” (sic) 

RESPONDIDO 

51 “Olá eu gostaria de ter mais informações sobre o projeto de lei de Economia 
Circular, há algum fórum de debate popular para a mesma? Ou algum local em que 
possa consultar o trabalho que vem sendo desenvolvido para sua aprovação?” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

52 "Boa tarde. Solicito esclarecimento quanto a remuneração de servidor analista 
legislativo (processo legislativo), pois irei prestar o concurso, e no momento da 
inscrição é informado o valor de R$ 6.844,84 como salário. Gostaria de saber se ao 
assumir o cargo, se ao menos a gratificação de atividade legislativa ou recebo, pois 
já sou servidora pública há 16 anos e tenho estabilidade, ou todas as gratificações 
são concedidas apenas um ano após a posse?" (sic) 

RESPONDIDO 

53 “Prezados, 
Sou candidato do concurso para consultor do Senado 2022. Como parte da 
preparação, tenho tentado obter as provas do concurso anterior, de 2011/2012, 
contudo, a FGV não as disponibiliza e, no sitio do Senado do Concurso as provas 
para consultores também não estão disponíveis (apenas para os demais cargos). 
Seria possível que o Senado providenciasse, junto à FGV, a disponibilização das 
provas do concurso anterior? entendo que seria uma medida de publicidade e 
impessoalidade fundamental, pois, caso contrário, apenas pessoas que conhecem 
candidatos do concurso anterior e que guardaram suas provas conseguirão tal 
acesso.” (sic) 

RESPONDIDO 

54 "Prezados, 
Inicialmente, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa de fortalecimento da 
transparência, ao criarem um portal sobre o próximo concurso do Senado Federal. 
É louvável que sejam disponibilizadas provas anteriores, que não estavam públicas 
por uma atitude retrógrada da banca organizadora no passado, em direção 
contrária ao avanço da transparência no setor público. 
Contudo, gostaria de solicitar que fosse dado um passo além no esforço de 
transparência feito pelo Senado Federal, requerendo, por meio da Lei de Acesso à 
Informação, que sejam disponibilizadas TODAS as provas do concurso de 2012 (e 
seus respectivos gabaritos e padrões de resposta), sobretudo as de todos os cargos 
de Consultor de Assessoramento Legislativo. 
A publicização dos exames avaliativos para as diversas áreas de Assessoramento 
Legislativo contribui para a divulgação do conhecimento especializado dos diversos 
ramos que compõem o estudo da sociedade brasileira em interação entre si e com 
o meio. 
Esperançoso de que esta simples solicitação será atendida, e fazendo votos de que 
estejamos em constante incremento da transparência – assunto tão caro a esta 
Casa a que me dirijo e à própria democracia –, agradeço desde já e me despeço. 
XXXX 
PS: a plataforma não me permite escolher o "Formato" PDF, que é o mais 
adequado a esta solicitação que vos envio." 

RESPONDIDO 

55 "Olá! Gostaria de saber se como curso superior para concorrer ao cargo de Analista 
Legislativo - Administração, do Senado Federal/2022, é aceita GRADUAÇÃO DE 
TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA, curso com currículo composto de 1860 horas, 
distribuídas em 34 disciplinas, feito em Universidade Pública (Unicentro - Paraná), 
devidamente reconhecido pelo MEC. Há algum óbice para que eu concorra ao 
referido cargo neste concurso? Grata! 
XXXX 
(44) XXXX 
XXXX @gmail.com 
CPF de inscrição no concurso: 
XXXX " (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

56 
"Gostaria de informações sobre o edital do concurso do Senado 2022." (sic) RESPONDIDO 

57 "Bom dia. Gostaria de saber se o Senado Federal pretende abrir algum concurso 
pra área de segurança da informação no futuro?" (sic) RESPONDIDO 

58 “Olá, boa tarde! 
Sou mestrando em ciência política pela Universidade de Brasília e gostaria de 
algumas informações, por gentileza. 
Eu gostaria de saber quantos projetos de decreto legislativo e propostas de 
fiscalização e controle foram iniciados no ano de 2021 na área do meio ambiente. 
Poderiam me informar como encontrar essas informações? 
Ainda, como posso encontrar o número real de requerimentos de informação e 
convocação de ministros pela CMA no ano de 2021? O portal do Senado não está 
parecendo muito claro e encontrei algumas informações divergentes. 
Muito obrigado desde já!” (sic) 

RESPONDIDO 

 
 
 
 


