Relatório Mensal de Atendimentos da Lei de Acesso à Informação
Serviço de Informação ao Cidadão (SICLAI)
Janeiro de 2021
1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 28 (Anexo)
Distribuição mensal em 2021

28

2. Prazo de resposta
MAIS DE 20 DIAS: 4 (14%)
ATÉ 1 DIA: 9 (32%)

DE 6 A 20 DIAS: 12 (43%)

DE 2 A 5 DIAS: 3 (11%)

EM TRATAMENTO: 0 (0%)

3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
CONCURSO PÚBLICO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
SENADOR
CONTRATOS E LICITAÇÕES
SERVIDOR
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
TOTAL GERAL

PEDIDOS
12
6
5
2
2
1
28

%
42,9
21,4
17,9
7,1
7,1
3,6
100,0%

4. Local da informação recuperada

DEMAIS FONTES: 9
(32%)

PORTAL: 19 (68%)

INEXISTENTE: 0 (0%)

PORTAL: informação integralmente disponível no Portal do Senado Federal
DEMAIS FONTES: informação recuperada do acervo documental, bases de dados ou atos normativos
INEXISTENTE: informação não existente no acervo documental ou bases de dados do Senado Federal

5. Negativas de acesso e recursos
 Houve 1 (uma) negativa integral de acesso.
 Não foram protocolados recursos em janeiro de 2021.

Anexo: Pedidos de informação de Janeiro de 2021
PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Bom dia Excelentíssimos Senadores e caros colaboradores.
No mesmo dia em que o Senado Federal desconstituiu a Comissão do Concurso
aprovado, a Banca Cebraspe noticiou publicamente que havia sido escolhida
para elaborar o respectivo certame.
Gostaria de saber se procede a informação, além de, se possível, que a Casa SF
ratifique intenção de realizar o concurso.
Em suma, diante dos prováveis milhares de pessoas estudando e aguardando
este concurso, peço que o Senado Federal se faça ouvir a fim de dirimir as
dúvidas e opiniões que se acumulam nas mídias afora.
Aguardo.
Atenciosamente.” (sic)
“Bom dia, sou representante da associação XXX, gostaria de saber se, no
Senado, existem projetos para pequenos produtores de cacau e leite.” (sic)
“Bom dia! Gostaria de solicitar informações acerca da vida funcional do
servidor XXX: data de admissão e aposentadoria. Desde já, agradeço!” (sic)
“Prezados Senhores,
Tendo em vista que o atual presidente do Senado, senhor Davi Alcolumbre, de
maneira monocrática e arbitrária, sem qualquer análise de mérito, ou mesmo
de forma arquivou 57 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo,
todos de interesse extremo da imensa maioria do povo brasileiro. Solicito que,
nos termos da lei, que essa Ouvidoria forneça cópias integrais de todos os 57
pedidos de impeachment arquivados pelo senhor Davi Alcolumbre, solicito que
sejam fornecidos em formato PDF e enviados para o e-mail XXX.” (sic)
“Caros, boa tarde!
Gostaria de ter acesso às razões do veto da Lei Complementar 160/2017 pelo
então presidente https://legis.senado.leg.br/norma/17745016/publicacao/26288619 - bem
como acesso à Exposição de Motivos relacionada a inclusão do art. 30, §4º da
Lei 12.973/2014 e a sua manutenção pelo Congresso Nacional. Poderiam me
ajudar?” (sic)
“Solicito e reclamo à Comissão Diretora desta Casa que se reiniciem de pronto
os trabalhos para organizar o novo concurso público para o Senado Federal e
que se publique, com transparência, calendário de provas, etapas e disciplinas a
serem cobradas. Haja vista que até mesmo o Enem já está marcado para
ocorrer em janeiro de 2021, bem como outros concursos públicos estaduais ou
federais, com todas as medidas sanitárias e de biosseguranças pertinentes à
sindemia de Covid-19, ainda que não se tenha vacinação ou imunização de
todos. Ademais, ressalta-se também que é urgente e necessária a reposição de
servidores, sobretudo a de policiais legislativos federais, uma vez que a escala
de plantões de serviços continua deficitária e o contexto político externo
requer mais segurança de nossas instituições democráticas, como, por
exemplo, as recentes mortes e a invasão ao Capitólio americano nos servem de
alerta. Diante disso, pedem-se deferimentos imediatos.” (sic)
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“De acordo com a Presidência da República, servidores do SF estão
participando do Curso de Gestão Integrada da Atividade de Inteligência. Solicito
ao SF a relação de servidores da Casa que estão matriculados na referida pósgraduação.” (sic)
"Boa tarde. A autorização de concurso público de 2019 ainda está válida? O
órgão tem intenção em realizar esse certame em 2021? Tem estudos para a
retomada? Obrigado." (sic)
“Solicito, por gentileza, o resultado da votação nominal do Projeto de Lei n°
2963, de 2019, que regulamenta a aquisição, posse e o cadastro de propriedade
rural por pessoa física ou jurídica estrangeira. Tenho interesse em saber os
votos dos senadores do Mato Grosso do Sul, pois busquei tal informação no site
do Senado Federal e não encontrei.”
“Prezados,
Para fins de elaboração de pesquisa acadêmica a respeito da apreciação de
constitucionalidade das proposições pelo Senado Federal, solicito as seguintes
informações relativas ao primeiro biênio da atual legislatura (até 31/12/2020):
I) Quantidade dos Projetos de Lei que foram devolvidos pelo presidente do
Senado em virtude de contrariedade à Constituição (art. 48, XI do RISF) e dos
recursos interpostos da decisão, bem como quantidade de recursos providos.
Se possível, solicito encaminhar planilha contendo a lista dos Projetos de Lei
devolvidos e respectivos recursos;
II) Quantidade dos Projetos de Lei que foram declarados prejudicados com
fundamento em entendimento prévio do Senado acerca da sua
inconstitucionalidade (art. 48, XII c/c art. 334 do RISF) e dos recursos
interpostos da decisão, bem como a quantidade de recursos providos. Se
possível, solicito encaminhar planilha contendo a lista dos Projetos de Lei
prejudicados e respectivos recursos.
III) Quantidade de recursos interpostos de pareceres da CCJ nas proposições
legislativas, bem como quantidade de recursos providos pelo Plenário.
Agradeço desde já.
Att.,” (sic)
"Gostaria de saber informações sobre o concurso do Senado, se realmente será
realizado após essa situação da pandemia que nós estamos passando. Há
possibilidade desse concurso sair no primeiro semestre de 2021? Desde já
agradeço atenção e a compreensão!" (sic)
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"Previsão de retomada do concurso do Senado Federal?" (sic)
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"Previsão de retomada ao concurso Senado Federal?" (sic)

RESPONDIDO

“Considerando o atraso no pagamento das notas fiscais abaixo elencadas, abrese o presente pedido de acesso à informação, visando compreender os motivos
que ensejadores.
Inclusive as informações abaixo já foram exigidas através de ofício
encaminhado no e-mail 12 de janeiro de 2021, no(s) e-mail(s) XXX, conforme
ofício que pode ser consultado no link XXX.
Todas as informações aqui solicitadas se referem à empresa e ao(s)
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Possível comprometimento das atividades de inteligência da Instituição (inciso VII do art. 23 da Lei nº
12.527/2011).

fornecimento(s) abaixo:
NOTA FISCAL VALOR DOCUMENTO EMISSÃO DA NOTA ENTREGA VENCIMENTO
1340 R$ 24.499,86 EMPENHO N° 2020NE800719 23/11/2020 23/11/2020
23/12/2020
1348 R$ 28.500,00 EMPENHO N° 2020NE800719 02/12/2020 02/12/2020
04/01/2021
1361 R$ 28.500,00 EMPENHO N° 2020NE800719 04/12/2020 04/12/2020
04/01/2021
1362 R$ 28.500,00 EMPENHO N° 2020NE800719 07/12/2020 07/12/2020
04/01/2021
1367 R$ 28.500,00 EMPENHO N° 2020NE800719 08/12/2020 08/12/2020
04/01/2021
1354 R$ 34.200,00 EMPENHO N° 2020NE800719 03/12/2020 03/12/2020
04/01/2021
XXX.
De acordo com o exposto acima, requer-se o envio dos documentos e as
informações abaixo:
Que seja enviada a cópia digitalizada da nota de empenho e/ou autorização de
fornecimento/ordem de compra/contrato devidamente assinados, da nota
fiscal, do documento de recebimento provisório e definitivo (ateste). Caso não
haja qualquer dos documentos, requer-se a devida justificativa da sua falta.
Que seja informado quanto e quando foram recebidos os valores das
rubricas/dotações orçamentárias/fontes/despesas que embasaram a emissão
do(s) presente(s) empenho(s) e a sua destinação.
Que seja justificado I - os motivos ensejadores do não pagamento do
contrato/empenho e seus aditivos.
Número interno: XXX.” (sic)
"Sou jornalista do grupo XXX e gostaria das seguintes informações:
Sobre a moradia oficial do presidente do Senado:
- Espaço: a) quantidade de quartos e suítes, e b) espaços de lazer (como piscina,
churrasqueira, jacuzi e outros)
- Funcionários: a) quantidade de trabalhadores que mantém a casa, b) suas
funções e os c) valores dos últimos 3 meses de salário." (sic)
“Sou jornalista do grupo XXX e gostaria das seguintes informações:
Sobre as viagens do presidente do Senado:
a) Quantidade total de viagens feitas em aviões da Força Aérea em 2020, b)
Valor anual total dos gastos com viagens da FAB, c) Quantidade mensal de voos
disponíveis;
Requisitos para uso de voos da FAB;
a) Quantidade mensal de voos comerciais disponíveis , b) Valor anual total dos
gastos com vôos comerciais;
Teto de despesas em diárias de hotel em território nacional;
Teto de despesas em diárias de hotel: a) em viagens para países da América do
Sul, b) em viagens para demais países além da América do Sul.
Requisitos para obter o passaporte diplomático.
Aguardo resposta.” (sic)
“Sou jornalista do grupo XXX e gostaria das seguintes informações:
Sobre o gabinete do presidente do Senado:
- Espaço:
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a) tamanho em m².
- Funcionários:
a) quantidade de funcionários que podem ser nomeados;
b) o valor dos últimos 3 meses de salário:
a.1) dos funcionários de salário mais alto,
b.1) dos funcionários de salário mais baixo;
c) o custo total anual do gabinete do presidente do Senado.” (sic)
“Sou jornalista do grupo XXX e gostaria das seguintes informações:
Sobre o carro do presidente do Senado:
Marca, modelo e ano do(s) veículo(s) - especificar se for mais de um.
Motorista:
a) quantidade de funcionários disponíveis;
b) salário dos últimos 3 meses.
Valor dos últimos 3 meses do gasto de gasolina o(s) carro(s)
Valor total anual com gasolina para o(s) carro(s).” (sic)
“Prezado(a), boa tarde!
Me chamo XXX acadêmico do curso de Administração Pública pela XXX, estou
entrando em contato, pois preciso de informações referentes ao processo de
dispensa de licitação no órgão para que possa analisar e compor o meu TCC, as
informações sobre a dispensa de licitação abrangem:
- o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2020;
- dados da empresa contratada (nome, CNPJ, etc.);
- a data de contratação e vigência do contrato;
- o objeto contratado;
- a fundamentação legal (os artigos da Lei de Licitação que fundamentou a
dispensa de licitação);
- o valor empenhado de cada objeto;
- o valor total no mês e ano de 2015 a 2020; e se
- em 2020, alguma dispensa de licitação foi fundamentada na Medida
Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, ou na Lei nº 14.065, de 30 de
setembro de 2020, caso tenha ocorrido, solicito as informações mencionadas
anteriormente sobre estes processos.
Atenciosamente,
XXX.” (sic)
“Meu nome é XXX, sou pesquisadora no XXX localizado em São Paulo.
Estamos desenvolvendo, junto ao XXX, 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 XXX está representando o Brasil.
Para o desenvolvimento desse trabalho, estamos levantando leis e projetos de
lei brasileiros que envolvem liberdade de expressão. Em 2019, com o auxílio do
Senado e da Câmara a partir de algumas palavras chaves, fizemos um
levantamento de projetos de lei propostos nas Casas Legislativas entre 2012 e
2019. Assim, gostaríamos de, gentilmente, saber se é possível solicitar
novamente esse levantamento, mas dos projetos de lei propostos em 2020
sobre liberdade de expressão.
Se esse levantamento for possível, deixo aqui, como sugestão para a busca dos
projetos de lei, as palavras que utilizamos na pesquisa anterior:
liberdade de expressão, calúnia, injúria, desacato, terrorismo, apologia ao
crime, violência on-line, discriminação on-line, pornografia, discurso de ódio,
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fake news, 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,
XXX.” (sic)
“Diante da resposta encaminhada no atendimento nº 50641, entro em contato
novamente. Os dados encaminhados não condizem integralmente com o
pedido solicitado. Foi pedido os gastos com saúde dos parlamentares nos
últimas 10 anos, separados por mês e por ano. Os dados de 2020 deveriam ser
entregues até dezembro. Entretanto, no link encaminhado como resposta eles
estão atualizados até o final do mês de outubro.
Segue link:
https://www12.senado.leg.br/transparencia/sen/sis/despesas-de-assistencia-asaude-de-senadores-e-ex-senadores.” (sic)
“Olá prezados. Bom dia.
Gostaria de saber como anda o processo do concurso do Senado Federal.
Como andam o calendário e se está previsto para esse ano ou para o próximo.
Se me permite, qual a expectativa para esse concurso tão esperado? Desde já,
agradeço! Forte abraço!” (sic)
"Boa tarde! Gostaria de saber quando o concurso do Senado, que foi revogado
em 13/1/2021, será retomado. Muito obrigado." (sic)
“Prezados, boa tarde. Tendo em vista as notícias que vêm circulando já há
algum tempo, venho, por este meio, solicitar informações quanto à
possibilidade da realização, em um futuro próximo, de concurso público para
servidores públicos efetivos para o Senado Federal ao longo do ano de 2021.
Pela atenção, muito obrigado.” (sic)
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“PLOA 2021 foi aprovou a realização de concurso para o Senado Federal?” (sic)
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"Olá, gostaria de saber quando vai ser liberado o edital da Polícia Legislativa do
Senado Federal. Qual o período (tempo) do curso de formação desse
profissional?" (sic)
"Gostaria de receber as seguintes planilhas, em Excel, contendo nome e partido
de parlamentares, para fins de análise da formação dos parlamentares:
1) Formação acadêmica;
2) Membros da Comissão de Educação, Cultura e Esporte de 2019 e
3) Membros da Comissão de Assuntos Sociais de 2019." (sic)
“Bom dia! Para o próximo concurso do Senado Federal, nos cargos de analista,
haverá a possibilidade de escolher entre inglês e espanhol? No último edital só
havia a opção de inglês.” (sic)
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