
  

 

 

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

 
Setembro de 2022 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 69 (anexo) 
 

 

 

 2. Prazo de resposta 
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3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 33 47,8% 
CONCURSO PÚBLICO 15 21,7% 
SENADOR 6 8,7% 
OUTROS 6 8,7% 
VOTO E PRESENÇA 2 2,9% 
RECURSO 2 2,9% 
SERVIDOR 1 1,4% 
REMUNERAÇÃO 1 1,4% 
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES 1 1,4% 
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA 1 1,4% 
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA 1 1,4% 
Total Geral 69 100,0% 

 
 
4. Local da informação recuperada 
 

           
 
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Houve quatro negativas integrais de acesso à informação no mês de setembro. 
 Foram protocolados dois pedidos de recurso em setembro de 2022.  
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Anexo  

Pedidos de informação de setembro de 2022 Situação 
1 “Registros de entrada nas dependências do Senado Federal, nos anos 2020 e 2021, 

das seguintes pessoas: 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX)” 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

2 
"Quais os projetos, dos senadores do estado do Paraná, foram aprovados?" (sic) RESPONDIDO 

3 “Gostaria de informação sobre quais são os projetos legislativos que tenham 
tramitado ou que estejam tramitando que trate sobre a possibilidade da revisão e 
controle pelo poder legislativo das decisões da suprema corte. A informação será 
para fomentar pesquisa acadêmica sobre o tema!” (sic) 

RESPONDIDO 

4 "Caros, por favor, gostaria de obter algumas informações relativas à Livraria do 
Senado (são 10 perguntas). 
1. Quantos livros foram lançados pela Livraria do Senado ano a ano desde 2015? 
2. Dos livros lançados pela Livraria do Senado em 2021 e 2022, quantos são 
relacionados ao bicentenário da Independência do Brasil? 
3. Quantos livros físicos foram vendidos pela Livraria do Senado ano a ano desde 
2015? 
4. Destes livros físicos vendidos, quais os perfis de assuntos deles? (Direito, história 
do Brasil, ciência política, história, sociologia, antropologia e filosofia, perfis 
parlamentares, Legislativo, relativos ao Senado, e outros, por exemplo) 
5. Quantos livros online da Livraria do Senado foram baixados ano a ano desde 
2015 
6. Destes livros baixados, quais os perfis de assuntos deles? 
7. Qual foi o faturamento ano a ano da Livraria do Senado desde 2015? 
8. Todo o faturamento da Livraria do Senado é obtido somente com a venda de 

RESPONDIDO 



  

 

 

livros? Se não for, favor especificar. 
9. Qual foi o custo do Senado com a infraestrutura e a folha de pagamento da 
Livraria do Senado ano a ano desde 2015? 
10. Qual é o custo médio para a produção e o lançamento de um livro da Livraria 
do Senado? 
Atenciosamente." (sic) 

5 "Solicito informações sobre a quantidade de cargos vagos em 2022 no Senado 
Federal, para consultor legislativo, especialidade de assessoramento legislativo na 
subárea do meio ambiente, direitos humanos e cidadania e educação. 
Considerando que as informações sobre a subárea não estão disponíveis no quadro 
divulgado no portal da transparência." 

RESPONDIDO 

6 
"Boa tarde, tudo bem? Gostaria de solicitar acesso a todas as datas e horários de 
entrada e saída do sr. XXXX no gabinete do senador Flávio Nantes Bolsonaro." (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 
7 

“Por favor, gostaria de saber o número do PL da Mídia Democrática e como 
consultar o andamento.” (sic) RESPONDIDO 

8 “Olá, boa noite. Gostaria muito de informações sobre o cargo de analista 
legislativo- administração no que tange aos órgãos em que são lotados e se há 
possibilidades reais de home office neste cargo. Preciso dessa informação para 
tomar uma decisão importante. Desde já agradeço.” (sic) 

RESPONDIDO 

9 “Bom dia! Necessito da exposição de motivos da Medida Provisória nº 1595 - 14, 
de 10 de novembro de 1997, bem como a exposição de motivos da Lei nº 9527, de 
10 de dezembro de 1997. Obrigado!” (sic) 

RESPONDIDO 

10 “Para dirimir dúvidas quanto ao chamado ‘orçamento secreto’, como cidadão, 
gostaria de saber: 1) Existe essa questão de orçamento secreto?; 
2) Se sim, foi o presidente Bolsonaro que o criou? 
3) O presidente vetou o orçamento secreto para 2022/2023? 
4) Se sim, quem foram os parlamentares que votaram contra o veto do orçamento 
secreto? 
5) Posso ter acesso a lista dos parlamentares que votaram contra, à favor e se 
abstiveram?” (sic) 

RESPONDIDO 

11 "Solicito o valor exato do salário bruto dos senadores desde 1982 até os dias 
atuais. Faço mestrado em Administração Pública e estou realizando uma pesquisa 
sobre a evolução do salário dos senadores ao longo dos anos." 

RESPONDIDO 

12 “Com base na resposta exarada pelo Senado Federal no SIC nº 20000970581, que 
informa que o Senado Federal até esta data não aderiu ao Programa Nacional de 
Prevenção à Corrupção. Gostaria de saber as razões e tentar entender os motivos 
pelos quais o Senado Federal opta há 471 dias em não aderir ao Programa Nacional 
de Prevenção à Corrupção (www.rededecontrole.gov.br)? Entendo, como cidadão, 
que se trata de um ótimo projeto e que a adesão desta Casa não só trará ainda 
mais qualidade ao trabalho de Transparência já executado, mas também servirá de 
exemplo às Casas Legislativas pelos estados e municípios. Além de fortalecer e 
reconhecer o projeto, que é de um grupo de trabalho do qual o Senado faz parte.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

13 “Boa tarde, solicito a gentileza de enviar o Relatório da MP 398-B, 2007, que 
tramitou no Senado. O relatório conta com declarações de Walter Pinheiro. A MP RESPONDIDO 



  

 

 

foi , posteriormente, convertida na Lei 11.652/2008, da EBC. Busquei no site, 
porém, não encontrei o documento. Agradeço antecipadamente.” (sic) 

14 “Com relação ao Senado Federal, necessito saber quem ocupou (nome do 
parlamentar) e quando ocupou (data de entrada no cargo e data de saída do cargo) 
os seguintes cargos no Senado Federal na 56 legislatura (2019, 2020, 2021 e 2022): 
1) Líder do Governo, 
2) Vice-Líderes do Governo, 
3) Líder da Oposição, 
4) Vice-Líderes da Oposição, 
5) Líder da Maioria, 
6) Vice-Líderes da Maioria, 
7) Líder da Minoria, 
8) Vice-Líderes da Minoria. 
Com relação ao Congresso Nacional, também necessito saber quem ocupou (nome 
do parlamentar) e quando ocupou (data de entrada no cargo e data de saída do 
cargo) os seguintes cargos no Congresso Nacional na 56 legislatura (2019, 2020, 
2021 e 2022): 
1) Líder do Governo, 
2) Vice-Líderes do Governo, 
3) Líder da Oposição, 
4) Vice-Líderes da Oposição, 
5) Líder da Maioria, 
6) Vice-Líderes da Maioria, 
7) Líder da Minoria, 
8) Vice-Líderes da Minoria.” (sic) 

RESPONDIDO 

15 "Bom dia! Tudo bem? 
Chamo-me XXXX e sou Bacharel/ Mestrando em Direito pela Universidade Federal 
de Santa Maria. 
Atualmente, estou elaborando minha dissertação sobre o Impeachment de 
autoridades públicas no Brasil. 
Ao cumprimentá-los cordialmente, envio este e-mail para perguntar: 
A) É possível enviar perguntas / ‘entrevista acadêmica’ aos membros da Comissão 
de Juristas do Impeachment ? 
O questionário semiestruturado tem indagações acerca do Impeachment, de seu 
procedimento e das falhas na Lei n° 1.079/50; 
B) Como posso ter acesso ao anteprojeto elaborado pela Comissão, bem como às 
sugestões e discussões acerca das melhorias na Lei n° 1.079/50 ? 
C) Seria possível realizar uma pesquisa de campo no Parlamento ( in loco ) sobre os 
trabalhos desenvolvidos na Comissão ? 
D) Caso sim (em relação ao item " C "), a comissão ou o Legislativo poderiam 
subsidiar os meus gastos com passagens de avião e estada em Brasília durante os 
dias de pesquisa ? 
Obs.: Sou aluno de baixa renda e não-bolsista, o que dificulta arcar com o custeio 
de deslocamento e hospedagem até a Capital Federal. 
E) Qual o e-mail da Comissão ? 
F) Para quais e-mails posso enviar o questionário/ entrevista acadêmica ao 
Senador Rodrigo Pacheco ? 
Por fim, ainda solicito mais informações e esclarecimentos sobre as atividades 
desenvolvidas tanto na referida Comissão quanto nesta Casa Legislativa em relação 

RESPONDIDO 



  

 

 

ao Impeachment de autoridades do Executivo, Judiciário, Forças Armadas, 
Procurador- Geral da República, Governadores estaduais e etc. 
O material poderá ser usado para robustecer a dissertação que estou 
desenvolvendo na Pós-Graduação stricto sensu.” (sic) 

16 “Em 25/08/22, protocolei pedido via LAI com perguntas sobre o funcionamento da 
CCAI (Protocolo nº 20001002376). 
No dia seguinte, o SIC do Senado me apresentou as respostas por meio do Pedido 
Conecta nº 88744, com respostas genéricas contemplando mais de uma pergunta, 
sem responder especificamente item por item, bem como deixou algumas 
perguntas sem respostas. 
Apesar da resposta não informar sobre a possibilidade de recurso, em 
contrariedade à Lei nº 12.527 (art. 11, § 4º), venho apresentar recurso contra a 
decisão apresentada 
De início, cumpre destacar que as respostas para as perguntas formuladas não se 
encontram no site da CCAI, como afirmado. Realizei profunda pesquisa no site da 
CCAI e todas as perguntas foram feitas porque não foi possível encontrar as 
informações no site. 
Das respostas apresentadas, pode se dizer que só foram respondidas de maneira 
parcial as perguntas nº 2, 3, 4 e 5 
Quanto à pergunta 1, existe sim uma resposta técnica para a mesma (por exemplo, 
não foi realizada reuniões na periodicidade porque o presidente da comissão ou ¿ 
dos membros não convocou). 
A pergunta 6 versa sobre elaboração do relatório de fiscalização, não sobre 
atividades que são registradas. Não foi pedido acesso ao relatório, tão somente 
saber se ele foi elaborado como prevê o regulamento interno e qual periodicidade. 
Na pergunta 7 foi questionado sobre como é feita a definição das informações e 
documentos que serão disponibilizados, pois em cada requerimento, só é 
disponibilizado os documentos iniciais do pedido, não havendo, em nenhum 
requerimento, outros tipos de documentos. 
Quanto às demais respostas, às perguntas 8 e 9 não foram respondidas e as demais 
(perguntas 10 à 17) sequer foram mencionadas. 
Diante do exposto, apresento recurso para apreciação, requerendo que as 
respostas sejam feitas de forma individualizada por pergunta apresentada, em 
conformidade com o direito fundamental de acesso à informação.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

17 “Gostaria de saber se as vagas disponíveis para o concurso público do Senado 
Federal serão exclusivamente para lotação em Brasília ou teria a opção de 
teletrabalho. Caso tenha a opção de trabalho remoto, me coloco à disposição, uma 
vez que, minha residência continuará em Curitiba, passando no concurso, ficarei 
acessível para viagens, desde que, continuo na capital paranaense.” 

RESPONDIDO 

18 “Senhores, tenho uma dúvida sobre o edital do concurso do Senado Federal, para 
o cargo de Analista Legislativo, área de Administração, no que tange sobre o curso 
de graduação superior em qualquer área, em que não específica o nome 
bacharelado. A meu ver, com a não especificação, me torno apta a participar do 
processo seletivo, já que possuo o curso de Tecnólogo em Administração. Diante 
disso, gostaria de saber se procede o meu entendimento? ” 

RESPONDIDO 

19 “Senhores, solicito saber o que significa nível III e padrão 36, no edital do concurso 
do Senado Federal de 2022 (da organização), anexo 2, para o cargo de Analista 
Legislativo, especialidade Administração. ” 

RESPONDIDO 



  

 

 

20 “Gostaria de obter cópia, em formato PDF, dos discursos do senador Randolfe 
Rodrigues e do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na sessão do 
Senado em comemoração pelos 200 anos da Independência do Brasil. 

RESPONDIDO 

21 “O Grupo de Trabalho Permanente em Legística da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte está fazendo uma pesquisa com algumas Casas Legislativas que sejam 
referência em Legística a fim de mapear como o tema vem sendo tratado nesses 
espaços. Nesse intuito, pedimos, por gentileza, que a Casa Legislativa responde às 
seguintes perguntas: 
Qual foi o ponto de partida para que a Legística fosse introduzida nos trabalhos da 
Casa Legislativa? Exemplo: audiência pública convocada por um parlamentar ou 
grupo de trabalho formado por servidores. 
Os temas referentes à Legística já foram inseridos no planejamento estratégico da 
Casa Legislativa? Se sim, em quais anos e em quais projetos. 
A consultoria da Casa Legislativa considera a Legística como ferramenta de 
trabalho? Caso sim, como é a sua aplicabilidade, por exemplo, em demandas 
relacionadas ao aprimoramento de projetos de lei? 
Há alguma ação de capacitação que aborde o tema da Legística direcionada aos 
gabinetes parlamentares? 
A Casa Legislativa tem algum projeto que trate sobre legística em andamento? Se 
sim, poderia informar o teor desse projeto? 
A Casa Legislativa conta ou já contou com parcerias com outros órgãos e entidades 
com a finalidade de promover estudos, eventos, etc. sobre a legística? 
A Casa Legislativa realiza ou já realizou a avaliação de impacto legislativo (ex ante 
ou ex post)? Se sim, há alguma metodologia estabelecida? 
A Casa Legislativa poderia informar qual o melhor meio de contato para que o 
Grupo de Trabalho em Legística da Câmara Municipal de Belo Horizonte verifique a 
possibilidade de marcar uma reunião remota com o pessoal da Casa envolvido na 
Legística?” (sic) 

RESPONDIDO 

22 “Prezado ou prezada, 
Estou estudando para o concurso do Senado e gostaria de estudar as provas 
aplicadas para o cargo de Consultor Legislativo na área de Economia Regional e 
Políticas de Desenvolvimento Urbano, do concurso realizado em 2012 pela banca 
FGV. Informo que a FGV negou o envio dessa prova e que os documentos não 
estão disponíveis no site da banca. 
Poderiam, por gentileza, compartilhar as provas objetiva e discursiva aplicadas em 
2012 para o cargo mencionado? 
Agradeço imensamente pela atenção e pela transparência, 
XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

23 "Gostaria de receber em arquivo o principal 'projeto referência' em tramitação 
relativo à desinformação (fake news ou informação falsa), bem aqueles outros 
apresentados/tramitados nesse Senado Federal. Grato." (sic) 

RESPONDIDO 

24 “Solicito que seja informada a justificativa para o veto dos artigos 13º e 16º da LC 
141/2012.” (sic) RESPONDIDO 

25 “Em recurso à resposta anterior recebida, o Ministério Público/MG, solicita, em 
nome da promotora de justiça titular da Coordenadoria Regional da Defesa do 
Patrimônio Público do Norte de Minas Gerais, senhora Danielle Cristina Barral de 
Queiroz matrícula MAMP 4852. Requisitadas no bojo do inquérito civil número 
MPMG 0708.21.000019-4. 
Registros de entrada nas dependências do Senado Federal, nos anos 2020 e 2021, 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 



  

 

 

das seguintes pessoas: 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
XXXX (XXXX) 
Obs.: Em caso de negativa, favor orientar a quem o MP/MG deve recorrer para 
obter as informações.” 

26 "Boa Tarde. Tendo em vista edital de concurso em aberto, tenho uma dúvida com 
relação à modalidade de trabalho dos servidores do Senado Federal atualmente. O 
Senado já tem instituído teletrabalho para o cargo de consultor legislativo? Ou o 
trabalho é exclusivamente presencial? Obrigada." (sic) 

RESPONDIDO 

27 "Informar, em planilha Excel, o nome completo de cada senador e ex-senador 
filiado ao plano de saúde do Senado Federal. Informar a data de filiação de cada 
um dos senadores e ex-senadores. Informar o número de dependentes de 
senadores filiados ao plano de saúde, detalhando quantos são cônjuges, filhos ou 
outros graus de parentescos. Informar o número de dependentes de ex-senadores 
filiados ao plano de saúde, detalhando quantos são cônjuges, filhos ou outros 
graus de parentesco." (sic) 

RESPONDIDO 

28 “Registrei uma solicitação, por meio do protocolo nº 20001078372, pedindo a 
prova de consultor legislativo, do concurso realizado em 2012, na área de 
economia regional e políticas de desenvolvimento urbano. Recebi o link do hotsite 
do concurso do Senado, mas ao acessar o material, não consegui localizar a 
referida prova. Entrei em contato com a banca FGV, que me negou o envio da 
prova. Desejo saber se o Senado pode intervir, de alguma maneira, para que a 
banca disponibilize o material. Peço urgência, uma vez que o concurso já está 
próximo.” 

RESPONDIDO 

29 "Solicito cópia de todos os estudos e pareceres que embasaram os dispositivos da 
Lei 13.105/2015 a seguir: 
arts. 926 a 928; 
arts. 976 a 987; 
arts. 988 a 993; 
arts. 1.036 a 1.041." (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

30 "Fiz o pedido 89256 solicitando informação sobre os ocupantes de cargos de 
liderança no Senado e no Congresso (nome do parlamentar), data de entrada e 
saída do cargo na 56 legislatura e obtive a resposta na data de hoje (14/09). Desejo 
fazer um pedido complementar dos mesmos dados, mas com relação à 55 
legislatura (2015 a 2018)." (sic) 

RESPONDIDO 

31 “Gostaria de saber se existe algum projeto de lei visando a redução da carga 
horária de trabalho da mãe, ou mesmo da pessoa responsável, por acompanhar 
pessoas com necessidades especiais em terapias e consultas. No caso, seria de 
pessoas de empresas privadas. Porque mães funcionárias públicas eu sei que já 
existe. Acho fundamental, sobretudo porque a pessoa que cumpre um expediente 
de 8/9 horas de trabalho, mais o tempo de deslocamento para o mesmo, jamais 
teria tempo para dedicar a terapias e consultas de seus filhos de forma digna e 
saudável. Desde já me coloco a disposição para o assunto.” (sic) 

RESPONDIDO 

32 “Bom dia. Solicito os estudos técnicos e pareceres acerca do projeto inicial e das 
emendas/substitutivos que embasaram o Projeto de Lei 2033/2022.” (sic) RESPONDIDO 

33 “Solicito ao setor responsável todas as matérias que tramitam no Congresso 
Nacional que discorra sobre o tema Advocacia Pública." RESPONDIDO 

34 “Boa tarde! Gostaria de saber qual a carga horária - jornada de trabalho do policial 
legislativo federal. Não encontrei essa informação no edital do concurso para esse 
cargo. Grata.” (sic) 

RESPONDIDO 

35 “Boa tarde! No siga não consta o relatório da dotação e execução das emendas 
parlamentares anteriores a 2014. Seria possível encaminhar o relatório da execu-
ção das emendas parlamentares dos exercícios financeiro de 2010 a 2014.” (sic) 

RESPONDIDO 

36 “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 publicizadas 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 publicizadas 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 

RESPONDIDO 



  

 

 

convidadas compareceram ou não, etc.). Como é feita a definição de quais 
informações podem ser disponibilizadas e quais devem ser mantidas em sigilo? 
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 
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? 
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? 
Por fim reitero os termos do recurso apresentado no protocolo 20001038770, para 
que as respostas sejam respondidas de forma individualizadas, bem como se 
considere a existência de uma resposta técnica a pergunta de número 1. Quanto à 
pergunta de número 6, foi questionado somente se foi elaborado o relatório de 
fiscalização e com qual periodicidade. Não se pede acesso ao relatório.” 



  

 

 

37 “Gostaria de saber o dispositivo legal que dispõe sobre as sessões e as legislaturas 
dos senadores.” (sic) RESPONDIDO 

38 "Olá! Fiquei com uma dúvida sobre o edital do concurso para o Senado 2022. Os 
servidores nomeados para o cargo de Consultor Legislativo em Saúde atuarão 
100% presencial, híbrido ou 100% home office? Há alguma normativa que trata do 
assunto? Obrigada." (sic) 

RESPONDIDO 

39 "Me mandem as emendas do ex-senador João Ribeiro do Tocantins, desde quando 
ele foi senador pelo Tocantins e me mandem os dados dos recursos que ele 
destinou pros municípios do estado." (sic) 

RESPONDIDO 

40 “Solicito informações a respeito do anteprojeto, realizado pela Comissão de 
Juristas, formado para atuar na modernização dos processos tributários e 
administrativos, em particular, o anteprojeto que altera a Lei de Execução Fiscal.” 

RESPONDIDO 

41 "Gostaria de confirmar qual o valor mensal disponibilizado para cada senador para 
contratação de pessoal para montagem de gabinete parlamentar e quantos 
servidores podem ser contratados e para quais cargos." (sic) 

RESPONDIDO 

42 “O senador Randolfe Rodrigues está de licença com ou sem remuneração? 
Gostaria de saber. Caso contrário, por que ele viaja tanto em campanha do Lula? 
Está correto?” (sic) 

RESPONDIDO 

43 “Boa noite! Gostaria de uma cópia atualizada dos seguintes atos: 
Ato da Comissão Diretora nº 9/2012, Ato da Comissão Diretora nº 11/2014.” (sic) RESPONDIDO 

44 “Prezados, vi que foi disponibilizado no site as provas do concurso de 2012, 
entretanto não encontrei os gabaritos da prova de consultor. Onde posso 
encontrar? Informo que acessei o site da FGV, mas os mesmos não se encontram 
lá. Se possível, poderiam mandar para o meu e-mail o gabarito da prova de 
consultor/meio ambiente e consultor/direito do trabalho e previdência? 
Obrigada.” (sic) 

RESPONDIDO 

45 “Solicito receber, via e-mail, uma cópia da prova objetiva, de Consultor Legislativo, 
da área de economia do trabalho, renda e previdência do concurso do Senado de 
2012.” 

RESPONDIDO 

46 "Bom dia! Gostaria de saber se o Exmo. Senador Eduardo Girão destinou alguma 
Emenda ao município de Morrinhos-CE, do ano passado até a presente data para 
área da saúde. Ressalto que tal questionamento é de um parlamentar do citado 
município." (sic) 

RESPONDIDO 

47 “Prezados, bom dia. Sou estudante de direito, me chamo XXXX e, com base na Lei 
de acesso à informação, gostaria de fazer uma pergunta acerca dos instrumentos 
adotados para o combate à violência política de gênero contra mulheres dentro da 
instituição. Nesse sentido, questiono: existe algum órgão/núcleo dentro da 
instituição que atue com a prevenção, combate ou monitoramento da violência 
política de gênero? Se sim, qual seria? Desde já, agradeço a atenção. 
Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

48 “Eu, estudante de direito, XXXX, com base na Lei de Acesso à Informação gostaria 
de fazer uma pergunta acerca do assunto dentro de sua instituição. 
Alguma medida já foi adotada contra a violência política de gênero na instituição? 
Se sim, como poderíamos acessá-la?” (sic) 

RESPONDIDO 

49 "Eu estudante de Direito XXXX, com base na Lei de Acesso à Informação gostaria de 
fazer algumas perguntas acerca do assunto dentro de sua instituição. 
1. Existe algum tipo de registro com relação ao número de pessoas que já sofreram 
violência política de gênero dentro da instituição? Se sim, como poderíamos 
acessá-lo? Desde já agradeço a atenção." (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

50 "Olá. Gostaria de saber a quantidade de inscritos para o concurso do Senado 
Federal no cargo de Analista - administração. Se possível , gostaria de saber a 
quantidade inscritos para ampla concorrência." (sic) 

RESPONDIDO 

51 “Estou precisando de informações sobre os atos/proposições praticados pelo 
senador Romário em benefício da população, principalmente do estado do Rio de 
janeiro. Todos os atos que tiveram sua participação e suas conquistas. A finalidade 
é para fazer uma avaliação e se o mesmo merecerá novamente o meu voto.” (sic) 

RESPONDIDO 

52 “Prezado responsável, 
Cumprimentando-o cordialmente, em atenção à Lei de Acesso à Informação (Lei 
12.527/2011) cujo conteúdo prevê que os órgãos públicos devem prover as 
informações solicitadas por qualquer interessado (arts. 10 e 11), em atenção ao 
princípio da publicidade (CF, art. 37) e às diretrizes do fomento à cultura da 
transparência e desenvolvimento do controle social (Lei 12.527/2011, art. 3º, IV e 
V), sirvo-me desta para manifestar meu interesse em saber quantos cargos vagos 
de analista legislativo, na área/especialidade de administração, existem 
atualmente neste conceituado órgão. Certo de sua atenção e grato, desde já, pelo 
pronto retorno desta, despeço-me. XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

53 “Não estou conseguindo acessar a votação referente ao veto do ‘orçamento 
secreto’. (sic) RESPONDIDO 

54 "Boa noite. Sou candidato no atual concurso do Senado Federal e, como forma de 
preparação, estou reunindo uma coletânea de provas anteriores dos concursos da 
Instituição. Ocorre que não se encontra na página oficial da FGV 
(https://conhecimento.fgv.br/concursos/senado11) as provas para o cargo de 
Consultor Legislativo do concurso de 2012. Conforme consta da imagem anexa, 
destaquei a parte onde o andamento após a consulta do local de prova passa 
direto para o pdf do gabarito, ou seja, sem disponibilizar os arquivos das provas. 
Enviei e-mail para senado11@fgv.br, para concursosenado22@fgv.br e para 
demanda.conhecimento@fgv.br, em 12/09/2022, porém, ao que parece, minha 
solicitação foi completamente ignorada, pois não me foi enviada qualquer 
resposta. 
Solicito ajuda ou orientação de algum servidor da própria Casa que tenha sido 
responsável pelo concurso de 2012 ou que possa solicitar tais provas juntos à FGV, 
colocando-as à disposição de todos na página da internet. Repetindo: Provas para 
o Cargo de Consultor Legislativo do concurso de 2012. Obrigado pela atenção."(sic) 

RESPONDIDO 

55 "Solicito informações sobre todos os requerimentos que foram apresentados na 
CAE entre 01/06/2016 e 31/12/2016." (sic) RESPONDIDO 

56 “Lista de assinaturas ref. CPI do Judiciário. 
Venho por meio desta, solicitar a divulgação pública ou diretamente a mim, e-mail: 
XXXX @gmail.com, dos nomes dos senadores que assinaram a lista visando buscar 
a instalação da CPI. 
É difícil acreditar, que devido à importância do assunto em questão, apenas 21 dos 
80+1, assinaram o referido documento. 
CPI não é condenação prévia, portanto, para a total transparência, todos os 
senadores têm a obrigação de assinar. 
Importante lembrar que o cidadão brasileiro precisa acreditar nas instituições, 
coisa que não acontece nos tempos atuais. 
Muito se ouve, ‘para que existe o Legislativo?’, se não assume a responsabilidade? 
Onde estão os deputados federais e senadores, pois no momento em que são 
convocados a exercer seus compromissos não comparecem? 

RESPONDIDO 



  

 

 

Sim, precisamos avaliar em profundidade o STF sobre condutas que nos parecem 
infringir as normas constitucionais. Sem dúvidas, somos merecedores de conhecer 
quem assinou pelo ‘sim’.” (sic) 

57 “Verifiquei que hoje, 27/09, foi publicado o Decreto 11.211/2022, que altera as 
regras para novas contratações para funcionários da União. Com isso, gostaria de 
saber de qual forma esse decreto impactará no concurso do Senado Federal, uma 
vez que o concurso será de duas etapas para o cargo de policial legislativo, e de 
qual forma também influenciará no quadro reserva do concurso.” 

RESPONDIDO 

58 “Solicito saber sobre aposentadoria dos senador dentro da atual legislação. Tem 
que cumprir tempo mínimo para receber os proventos integrais (um assunto que 
paira lenda urbana)” (sic) 

RESPONDIDO 

59 “Solicito levantamento de projetos de lei apresentados e/ou aprovados de 2019 a 
2022, sobre a temática do uso de álcool e prevenção ao uso do álcool/bebidas 
alcoólicas. Pode incluir tópicos relativos à produção de bebidas alcoólicas/álcool, 
propaganda/publicidade/embalagem de bebidas alcoólicas/álcool, 
rotulagem/advertências e bebidas alcoólicas/álcool, tributação/Cide e bebidas 
alcoólicas/álcool, subsídios para e bebidas alcoólicas/álcool, beber e dirigir, open 
bar, binge drinking/uso episódico pesado, violência e bebidas alcoólicas/álcool 
consumo nocivo e bebidas alcoólicas/álcool.” (sic) 

RESPONDIDO 

60 “Solicito o levantamento de projetos de lei apresentados e/ou aprovados de 2019 
a 2022, sobre a temática do tabagismo e prevenção ao uso do 
tabaco/cigarro/cigarro eletrônico. Pode incluir tópicos relativos à fumicultura, 
publicidade/embalagem de produtos fumígenos, aditivos em produtos fumígenos, 
restrições de fumar em ambientes diversos (automóvel, parques etc), 
tributação/cide tabaco, novos produtos/dispositivos eletrônicos para fumar.” (sic) 

RESPONDIDO 

61 “Solicito o envio de projetos de lei que estão em tramitação no Senado Federal 
referentes a acessibilidade digital para pessoas com deficiência visual e auditiva.” RESPONDIDO 

62 "Prezados, boa tarde! Estou desenvolvendo um TCC sobre a segurança pública e a 
possibilidade de a edição de uma norma que crie o mínimo constitucional da 
segurança pública. Um valor mínimo que o governo deve gastar com segurança a 
nível federal, estadual e municipal, assim como ocorre hoje com Saúde e Educação. 
Fiz uma pesquisa no SITE do Senado e não localizei nenhuma iniciativa de proposta 
de legislação que tenha tramitando ou esteja tramitando com essa temática. 
Vocês poderiam me auxiliar pesquisando no banco de dados de vocês se em algum 
momento da história recente do parlamento brasileiro algum parlamentar editou 
uma proposta de Lei que tenha por objeto ou um dos objetos a criação do 
orçamento mínimo da segurança pública?" (sic) 

RESPONDIDO 

63 "Solicito projetos de lei apresentados e/ou aprovados de 2019 a 2022, sobre a 
temática da alimentação e prevenção da obesidade. Pode incluir tópicos relativos à 
propaganda de alimentos/refrigerantes/bebidas, rotulagem, consumo de 
alimentos/alimentos ultraprocessados/bebidas, tributação/cide de 
alimentos/bebidas/refrigerantes, desoneração fiscal de alimentos, restrição de 
consumo de alimentos em escolas." (sic) 

RESPONDIDO 

64 “Solicito o envio da relação dos projetos que estejam em tramitação no Senado 
Federal, relacionados a creche escolar, que servirá como pesquisa para a 
presidente da Comissão de Direitos nas Escolas, da OAB Bahia.” 

RESPONDIDO 

65 “Bom dia. Gostaria de saber onde consigo a relação dos senadores que votaram 
sobre o orçamento secreto. Procurei no site do Senado Federal e não achei. 
Gostaria de ter acesso a essa informação.” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

66 "Bom dia Eu quero o histórico de votação do orçamento secreto 
Quem votou á favor e quem votou contra." (sic) RESPONDIDO 

67 “Olá, gostaria de saber a data que foi lançada as informações sobre o Siga Brasil 
para citação do meu TCC.” (sic) RESPONDIDO 

68 “Solicito o envio da lista de todos os senadores da 56ª Legislatura entre 2019 - 
2023, e da legislatura atual 2019 - 2027. Solicito ainda que seja enviado por carta 
via correios." 

RESPONDIDO 

69 “Sou estudante de direito e estou realizando uma pesquisa a respeito de imposto 
sobre grandes fortunas. Gostaria de receber todo o material que o Senado possa 
disponibilizar sobre o assunto, bem como estudos realizados e dados legislativos 
sobre o tema.” 

RESPONDIDO 

 
 
 


