
  

 

 

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

 
Fevereiro de 2021 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 28 (Anexo) 

Distribuição mensal em 2021 

 

2. Prazo de resposta 

   

28 28

ATÉ 1 DIA: 14 (50%)

DE 2 A 5 DIAS: 4 (14%)

DE 6 A 20 DIAS: 10 (36%)

MAIS DE 20 DIAS: 0 (0%) EM TRATAMENTO: 0 (0%)



  

 

 

3. Frequência de assuntos 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 16 57,1 
CONCURSO PÚBLICO 5 17,8 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 4 14,3 
SENADOR 1 3,6 
DIÁRIAS E PASSAGENS 1 3,6 
REMUNERAÇÃO 1 3,6 
TOTAL GERAL 28 100,0% 

 

 
4. Local da informação recuperada 

 
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 
 
 Não houve negativa de acesso a pedidos de fevereiro de 2021. 

 Não foram protocolados recursos em fevereiro de 2021. 

  

PORTAL: 12 (43%)

DEMAIS FONTES: 13 (46%)

INEXISTENTE: 3 (11%)



  

 

 

Anexo: Pedidos de informação de Fevereiro de 2021 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO STATUS 

“Boa noite, estou estudando para o concurso do Senado. Lendo os editais 
anteriores, fala da DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO e DECLARAÇÃO DE 
IDONEIDADE MORAL. No título é correto escrever: Declaração ou Declaração de 
tempo de serviço e Declaração de idoneidade moral? Como colocar no título: 
Declaração de tempo de serviço no órgão Público Executivo Estadual, 
Declaração de conduta em órgão público ou somente escrever no título 
Declaração? Tenho experiência no cargo de assistente administrativo em órgão 
público executivo estadual, com algumas atividades, como: administração 
pública, redigindo relatórios, orientações financeiras, contábeis, jurídicas, além 
de pesquisas e análises de informações.” (sic) 

RESPONDIDO 

“São Paulo, 01 de Fevereiro de 2021. 
XXX 
Caro(a) senhor(a) Diretor(a) Geral do Senado Federal e Secretário(a) de Gestão 
da Informação e Documentação (SGIDOC), XXX, com base no artigo 5º (XXXIII) 
da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011 – a Lei 
Geral de Acesso a Informações Públicas –, dirige-se respeitosamente a Vossa 
Senhoria, com o objetivo de apresentar o seguinte: 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Relacionado às atas, vídeos e transcrições de documentos relacionados às 
audiências em que participaram Ministros da Educação entre 2015 e 2020. 
1. O Requerente solicita o acesso a todos os documentos relacionados às 
audiências em que participaram Ministros da Educação entre 2015 e 2020, 
incluindo - mas não se limitando à - transcrições, vídeos e/ou áudios das 
audiências em que estiveram presentes. Para tanto, enviamos, em documento 
anexo, a lista dos ministros em atividade no período. 
2. Em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
o acesso às informações requisitadas deve ser imediato. Não sendo possível o 
acesso imediato, à resposta, em conformidade com o referido artigo, deve ser 
expedida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do protocolo deste 
Requerimento. 
Para o recebimento da resposta, comunico os seguintes endereços: XXX 
Atenciosamente, 
XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“À Secretaria de Gestão de Informação e Documentação (SGIDOC) do Senado 
Federal 
Eu, XXX, com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação 
Pública) venho requerer o que se segue: 
Considerando que o §3º. e o §4o. do artigo 53 da Constituição Federal de 1988, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 35/2001 estabeleceram 
que 
‘§ 3º Recebida a denúncia contra o senador ou deputado, por crime ocorrido 
após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, 
que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria 
de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação’ e 
‘§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo 

RESPONDIDO 



  

 

 

improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa 
Diretora.’ 
Solicito o acesso e cópia dos processos de sustação de ação penal formalizados 
perante o Senado Federal na forma do art. 53, §3ºe 4º, da CF/1988, após a 
Emenda Constitucional nº 35 de 20 de dezembro de 2001. 
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 das 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. 
Manaus/AM, 03 de fevereiro de 2021. 
XXX.”(sic) 

“Solicito que seja informado os direitos que fazem jus ao suplente de senador 
que exercer o cargo por seis meses ou mais. 
Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia. Sou procurador municipal e gostaria de ver o teor da Instrução 
Normativa 01/2017, deste Senado Federal." (sic)  

RESPONDIDO 

“Prezado (a) Senhor (a), 
Por gentileza, eu gostaria de saber se há algum projeto de lei tramitando pelo 
Senado em relação a químicos ou substâncias químicas? Algo semelhante ao 
projeto de lei da Câmara PL 6120/2019? Trabalho na área de regulamentação 
química e meu supervisor disse para eu monitorar esse projeto do senado que 
houve andamento em outubro do ano passado, mas quando faço a busca não 
encontro nada sobre esse assunto. Desde já agradeço pela sua atenção! 
Saudações, XXX.” (sic)  

RESPONDIDO 

“Prezados, não localizei no site do Senado o texto integral da Projeto de Lei (PL) 
2.963/19 e emendas apresentadas. 
Poderiam informar o link de acesso ao textos, ou encaminhar via e-mail. 
Agradeço.” (sic)  

RESPONDIDO 

“Olá, quero saber se já existe uma possível data para o concurso do Senado que 
foi adiado, para técnico legislativo, entre outros.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Caros, gostaria de saber quais foram as proposições legislativas mais 
consultadas no site do Senado Federal, de 1 de janeiro de 2021 até o momento. 
Top 10.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá! Bom dia! Gostaria de obter as notas taquigráficas de todos os discursos e 
debates legislativos dos senadores em plenário sobre o PLC 38/2017 (Reforma 
Trabalhista). Preciso delas para desenvolvimento da minha dissertação de 
mestrado. Se possível, peço que os arquivos sejam enviados em PDF, com 
indicação da data do discurso, o nome do parlamentar, o partido e o estado. 
Desde já, agradeço!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá, queria saber se há previsão da nova Mesa Diretora do Senado, a 
realização do concurso para preenchimento de vagas do quadro de 
funcionários.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber o nome de todos os veículos de imprensa que estão 
atualmente e devidamente cadastrados/credenciados para utilizar o Comitê de 
Imprensa do Senado Federal. Obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

“Pedido 37/2020 Senado. 
Me chamo XXX e desenvolvo uma pesquisa de doutorado na XXX. Esta 
demanda se dirige ao Senado. Solicita-se, nos termos da Lei n°12.527/2011, 
conhecida como ‘Lei de Acesso à Informação’, as seguintes informações:  
a) Planilha contendo todos os projetos de lei referentes à ‘letalidade policial’, 
‘auto de resistência’, ‘mortes decorrentes de intervenção policial’ e ‘vitimização 
policial’ que tramitaram nesta Casa entre 1º/01/2010 e 31/12/2020. Neste 
sentido, demandam-se todas as propostas legislativas, aprovadas ou não, no 
referido período. Buscam-se também projetos de lei que, ainda que não tratem 
das citadas matérias, contenham expressamente as locuções: ‘letalidade 
policial’, ‘auto de resistência’, ‘mortes decorrentes de intervenção policial’, 
‘vitimização policial’.  
b) Demais documentos que o Senado detenha a posse, tais como: relatórios de 
eventuais comissões especiais produzidos na referida Casa, entre 1º/01/2010 e 
31/12/2020.“ (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de pedir, em vias de acesso à informação, para fins acadêmicos, que 
me forneçam todas as legislações promulgadas por esta Assembleia Legislativa 
sobre os temas ‘lepra’ e ‘hanseníase’, considerando todas as legislações do 
século XX e XXI. Independente de atual vigência ou revogação. Com objetivo de 
atender a metodologia de minha pesquisa, envio a solicitação para ter acesso 
ao número de protocolo de atendimento. 
Grato e atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia, venho por meio deste solicitar informações detalhadas dos soldos e 
demais remuneráveis de cada agente político desta Casa e suas especificações, 
de modo meramente a tirar dúvidas relacionada ao conhecimento. 
Desde já agradeço a Vossa Excelência. 
Att. XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados Senhoras e Senhores, 
Meu nome é XXX. 
Em consulta telefônica, há pouco, à Secretaria de Gestão de Informação e 
Documentação, fui orientada a enviar esta mensagem com solicitação de apoio 
para pesquisa sobre as seguintes questões: 
- No momento, haveria alguma proposta de emenda à Constituição sobre 
relações exteriores tramitando no Congresso Nacional? 
- Entre 1895 e 2021, quantos projetos de lei foram apresentados no Senado 
Federal sobre: i) relações exteriores e ii) Japão? 
- Entre 1895 e 2021, quantas indicações, requerimentos e projetos foram 
apresentados por senadores sobre: i) temas de política externa e ii) sobre o 
Japão? 
- Em 1895 e 2021, quantas sessões dedicadas especificamente ao Japão foram 
realizadas no Congresso Nacional? 
- Até o presente momento, quantos grupos de amizade foram criados por 
resolução do Senado Federal? 
Ficaria grata com qualquer apoio que me ajude a levantar informações sobre as 
questões acima indicadas. 
Cordialmente, 
XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, 
Gostaria de solicitar os registros de viagens internacionais dos senadores 

RESPONDIDO 



  

 

 

referentes ao período 2010-2020. Datas, duração, destino e motivo do 
deslocamento. Muito obrigada pela atenção. 
Cordialmente, XXX.” (sic) 

"Sou doutoranda da XXX e necessito consultar os currículos dos indicados para 
o Conselho Diretor da ANATEL desde a criação. Não sei como fazer para acessar 
tais documentos." (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá, estou procurando os dados históricos da composição das seguintes 
comissões do Congresso nas seguintes datas (ou, pelo menos, que partido e/ou 
deputado/senador estava na Presidência da comissão na data específica 
abaixo). Contudo, não consegui localizar como/onde posso obtê-los. Seria 
possível me auxiliar com essa busca? Obrigado! 
-Câmara dos Deputados: 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional em 16/10/1997; 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional em 24/6/1999; 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional em 19/8/1999; 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional em 26/2/2003; 
Legislação Participativa em 3/5/2007; 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional em 9/9/2009; 
Legislação Participativa em 10/11/2010; 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional em 26/4/2012; 
Constituição e Justiça e de Cidadania em 19/12/2012 e 
Legislação Participativa em 12/12/2016. 
-Senado Federal/Congresso Nacional: 
Comissão Mista PL 7017/2002 em 19/6/2002; 
CMESP - Segurança Pública - 2002 em 6/5/2002 e 
CPMI - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em 25/7/2006.” (sic) 

RESPONDIDO 

“O Senado tem alguma norma, resolução, instrução normativa que classifique 
doenças, condições clínicas, sinais ou sintomas que eliminem o candidato no 
concurso público que concorra para vagas de policial legislativo? Em caso 
positivo, qual seria o nome e número do instrumento legislativo.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de ter acesso ao Ato Normativo nº 11 da 2017 da Comissão Diretora 
do Senado Federal. Procurei de todas as formas no site institucional do Senado 
e não consegui acessar. ATC 11/2017.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de solicitar informações referente ao Sistema de Gestão Documental 
- SIGAD para fins de pesquisa acadêmica. 
1- Data de implantação do sistema;  
2- Houve treinamento de servidores e colaboradores para uso do sistema? 
3 - Em caso afirmativo para a pergunta anterior, quais os treinamentos 
tiveram? Se possível poderá ser encaminhado um levantamento ano a ano, 
considerando a data de implantação até a data de 31/12/2020? 
4- Há atualização do plano e tabela de temporalidade frequente no sistema? 
5 - O sistema atende à quantidade de documentos e processos produzidos 
atualmente, em termos de armazenamento? 
6- Em caso negativo a pergunta anterior, há meios paliativos para contornar 
essa situação?” (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia, gostaria de receber exposição de motivos da Lei nº 12.853, de 2013. 
Grata." (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados senhores,  
Nos termos da Lei de Acesso à Informação - LAI, este proponente requer acesso 

RESPONDIDO 



  

 

 

à listagem contendo todas as propostas legislativas, requerimentos, discussões 
em plenário, pareceres ou outros documentos legislativos, relacionados aos 
termos: ‘ódio aos pobres’ e ‘criminalização da aporofobia, protocolados no 
Senado até a presente data.  
O referido levantamento será utilizado em pesquisas acadêmicas no âmbito da 
XXX. 
São Paulo, 24 de fevereiro de 2021. 
Atenciosamente, XXX.” (sic) 

“Prezados senhores, 
Nos termos da Lei de Acesso à Informação - LAI, este proponente requer acesso 
à listagem contendo todas as propostas legislativas, requerimentos, discussões 
em plenário, pareceres ou outros documentos legislativos relacionadas aos 
termos: ‘aporofobia’ e ‘Adela Cortina’ protocoladas no Senado até a presente 
data. O referido levantamento será utilizado em pesquisas acadêmicas no 
âmbito da XXX. 
São Paulo, 24 de fevereiro de 2021. 
Atenciosamente, XXX” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde! 
Por gentileza, gostaria de obter acesso ao conteúdo da Deliberação da Mesa do 
Senado Federal, de 13.05.2014, que reserva 20% (vinte por cento) das vagas 
dos concursos para servidores públicos do Senado para negros, assim como na 
contratação de pessoal terceirizado. Gostaria, ainda, de saber se esta 
deliberação continua vigente ou foi revogada ou alterada por ato posterior. 
Estas informações serão utilizadas no XXX, produzido no âmbito do projeto XXX. 
Agradeço antecipadamente a providência. 
Atenciosamente, XXX.” (sic)  

RESPONDIDO 

“Prezados senhores. Nos termos da Lei de Acesso à Informação - LAI, este 
proponente requer acesso à listagem contendo todas as propostas legislativas, 
requerimentos, discussões em plenário, pareceres ou outros documentos 
legislativos relacionados aos termos: ‘Rechaço aos pobres’, ‘Rejeição aos 
pobres’ protocolados no Senado até a presente data. O referido levantamento 
será utilizado em pesquisas acadêmicas no âmbito da XXX. São Paulo, 24 de 
fevereiro de 2021. Atenciosamente, XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de uma informação referente ao número de projetos de decretos 
legislativos de sustação de atos normativos de agências reguladoras que foram 
aprovados entre 2015-2021. Obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 

 


