
  

 

 

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

 
 

Maio de 2020 
 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 43 (ANEXO) 

 

2. Prazo de resposta 
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3. Frequência de assuntos 

 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 22 51,2% 
CONCURSO PÚBLICO 16 37,2% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 2 4,7% 
CONTRATOS E LICITAÇÕES 2 4,7% 
REMUNERAÇÃO 1 2,3% 
TOTAL GERAL 43 100,0% 

 
 
 
4. Local da informação recuperada 
 

 
 
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Houve 2 (duas) negativas integrais de acesso a pedidos formulados no mês de maio 

de 2020. 
 Houve 2 (duas) negativas parciais de acesso a pedidos formulados no mês de maio 

de 2020. 
 Não houve recursos apresentados no mês de maio de 2020. 
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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



  

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO TEXTO 
STATUS 

"Pois bem, pesquisei no site e não consegui encontrar, mas como posso ter acesso 
pela Lei Geral de Informações, gostaria de saber o salário bruto e adicionais que todos 
os senadores ganham, incluindo tudo, diárias, subsídios de algo, tudo." (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde!! Se possível, gostaria de saber se já houve escolha da banca organizadora 
do concurso próximo do SF? Ou se há alguma nova comunicação a ser feita nos 
próximos dias? Já agradeço!”(sic) 

RESPONDIDO 

"Qual o senador que votou contra a proposta de congelamento dos salários dos 
servidores públicos?" (sic) RESPONDIDO 

“Olá! Gostaria de receber listagem dos tratados e acordos internacionais sobre Direi-
tos Humanos que passaram em debate no Senado e as formações de membros da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ambos entre 1995 e 2010.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados, Gostaria de saber o andamento do processo administrativo relativo ao 
concurso público para provimento de cargos no Senado Federal. Antes da pandemia, 
conforme o próprio site específico sobre o concurso, estavam na fase de atualização 
dos editais anteriores e escolha da banca organizadora. Gostaria de saber se houve 
algum andamento e quais os próximos passos. É possível ainda que haja o cancela-
mento do concurso devido às consequências da pandemia? Desde já, agradeço." (sic) 

RESPONDIDO 

"Olá! Gostaria de saber como eu posso ter acesso às provas do concurso público de 
2012, do Senado Federal, para o cargo de Taquígrafo Legislativo, bem como aos 
respectivos gabaritos e espelhos de resposta. Obrigada!" (sic)  

RESPONDIDO 

“Gostaria de ter acesso a prova última prova de Consultor Legislativo na área de 
Direito Constitucional no concurso de 2012.” (sic) RESPONDIDO 

“Boa tarde! Gostaria de fazer uma pergunta: há algum projeto de lei que tenha sido 
aprovado para vigorar em todo o território nacional sobre a diminuição do valor de 
mensalidade de escolas de ensino fundamental e médio, em virtude da pandemia?” 
(sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia, por gentileza, poderia me informar com mais detalhes sobre as atualizações 
das possíveis vagas referentes ao futuro certame para essa Casa (Senado Federal) nas 
áreas de nível técnico. Segue anexo as vagas descritas no portal do Senado e solicito a 
confirmação das quais serão realizadas e suas quantidades de vagas para o nível 
técnico. Atenciosamente." (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde! Já entrei em contato e recebi como resposta um e-mail com o assunto: 
Mensagem nº XXX. Insisto em uma segunda mensagem, porque eu já havia consul-
tado o que está disponível no site do Senado sobre a PEC 19/2010. Ocorre que gosta-
ria de ter acesso ao parecer que motivou o arquivamento, e este documento não es-tá 
visível (ao menos para mim). Sendo assim, solicito, se possível, que me seja envia-da 
por e-mail cópia do parecer que motivou o arquivamento da referida PEC. Justifi-co o 
requerimento, para fundamentar pesquisa. Desde já agradeço. Att. XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite! Gostaria de receber o texto final que trata do congelamento de salário dos 
servidores públicos, que ajuda estados e municípios no combate à pandemia, 
aprovado pelo Senado no dia 05/05/2020. Att, XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia. Tem sido divulgado que o edital para o concurso do Senado será divulgado 
pós-pandemia. Bem, temos declarado no Brasil, estado de calamidade pública até 
31/12/2020, este é o período considerado pelo Senado, para após esta data, divulgar o 
edital? Aguardo informações. Agradecida. XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

"Boa tarde! Gostaria de saber se há alguma atualização sobre os andamentos do 
concurso do Senado: escolha de banca, previsão de publicação do edital... Grato desde 
já, XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa tarde! Gostaria de tirar algumas dúvidas quanto ao próximo concurso. 
Sei que, em mensagem anterior, vocês informaram que o edital do próximo certame 
sairia somente quando a situação do país fosse regulada. Entretanto, como vários 
editais estão saindo no presente momento, me surgiram algumas dúvidas. 
-> A comissão do concurso suspendeu os trabalhos? 
-> Se não, gostaria de saber se já estão com o projeto básico do concurso e se já 
iniciaram os contatos com as bancas organizadoras. 
-> Vocês conseguem nortear se o certame acontecerá ainda em 2020 ou a 
possibilidade maior se encontra para 2021? 
Obrigada pela atenção!”(sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia. Gostaria, por gentileza, da íntegra das petições de impeachment 
protocoladas contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nos anos de 2019 e 
2020. Agradeço desde já, XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, Eu gostaria de saber qual é a formação necessária para a investidura no 
cargo de ‘Engenharia Eletrônica e Telecomunicações’ uma vez que muitos cursos de 
engenharia elétrica tradicionalmente apresentam em seus currículos disciplinas de 
diferentes áreas, Telecomunicações, Automação, etc.; e no diploma consta título de 
‘Engenheiro Eletricista’ sem discernimento da ênfase de estudos. Mais especifica-
mente, este caso ocorre no diploma obtido na Universidade Federal de Uberlândia. É 
possível investidura no cargo com o título de Engenheiro Eletricista? É necessária pós-
graduação na subárea Eletrônica e Telecomunicações? Desde já agradeço a atenção. 
Cordialmente, XXXX.”(sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa tarde! Por gentileza, solicito cópia da redação final do PLP nº 39/2020, 
aprovado pelo Senado definitivamente em 06/05 e já encaminhado para sanção ou 
veto do presidente da República. Aguardo retorno.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde. Gostaria de ter acesso aos documentos que possuírem sobre as consultas 
e audiências públicas eventualmente realizadas e também respectivas devolutivas à 
sociedade após as consultas/audiências durante a tramitação legislativa dos Projetos 
de Lei que viraram a Lei de Acesso à Informação (e também que alteraram ela). Assim, 
quero ter acesso a eventuais consultas e audiências públicas feitas, por ex., durante o 
processo de tramitação do PL 219/2003 no Senado. Primeiro, quero saber se foram 
feitas consultas à sociedade durante a tramitação e depois quais foram as 
contribuições da sociedade e também a devolutiva do governo à sociedade. Além 
disso, audiências dos outros PLs que contribuíram para a elaboração da LAI, como o PL 
5228/2009 ou que foram apensados. Não encontrei isso nas fichas de tramitação no 
site. Achei, por ex., requerimentos solicitando as audiências públicas e aprovando, mas 
nada do inteiro teor das atas. Também não achei nem nos arquivos das 
reuniões/sessões, deu "página inexistente / indispo-nível".” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite. Gostaria de ter acesso aos documentos que possuírem sobre as consultas e 
audiências públicas eventualmente realizadas e também respectivas devolutivas à 
sociedade após as consultas/audiências durante à tramitação legislativa dos Projetos 
de Lei que viraram o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público e que o altera-
ram (aprovados). Assim, quero ter acesso a eventuais consultas e audiências públicas 
feitas, por ex., durante o processo de tramitação do PL 6953/2002 no Senado. 

RESPONDIDO 



  

 

 

Primeiro, quero saber se foram feitas consultas à sociedade durante a tramitação e 
depois quais foram as contribuições da sociedade e também a devolutiva do governo à 
sociedade. Além disso, audiências dos outros PLs que contribuíram para a elaboração 
do CDU ou que foram apensados. Não encontrei isso nas fichas de trami-tação no site. 
Achei, por ex., requerimentos solicitando as audiências públicas e aprovando mas nada 
do inteiro teor das Atas. Obrigada!”(sic) 
“Prezado (a), Não se ignora a atual pandemia relativa à Covid-19, a qual, infeliz-mente, 
vem interferindo nos concursos públicos em andamento a nível nacional. No entanto, 
a despeito de tal contexto epidemiológico, muitos certames continuam com os seus 
procedimentos de rigor - notadamente a escolha da banca, tais como: DEPEN, agente 
da PCDF, PGDF etc. Desse modo, gostaria de saber se a comissão do novo concurso 
público autorizado para o Senado Federal teve as atividades tempo-rariamente 
suspensas, ou, caso a resposta seja negativa, se há alguma novidade rele-vante a ser 
transparecida aos cidadãos interessados nesse certame. Respeitosamen-te, XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde! Venho por meio desse e-mail buscar informações sobre o concurso do 
Senado Federal. No mês de abril foi publicado em diversos sites referentes a concur-
sos que a comissão estava com os trabalhos em andamento e, assim que normali-zasse 
a situação do país, o edital seria publicado. Porém, como a situação ficou um pouco 
mais crítica esse mês de maio por diversos fatores, como o agravamento da pandemia, 
a questão financeira da máquina pública, a criação do PLP 39/20 que inviabiliza de 
certa forma a ocorrência de concursos, queria saber se a comissão ainda está 
trabalhando para a publicação do edital. Atenciosamente, XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde. Gostaria de ter acesso aos documentos que possuírem sobre as consul-tas 
e audiências públicas eventualmente realizadas e também respectivas devolu-tivas à 
sociedade após as consultas/audiências durante à tramitação legislativa dos Projetos 
de Lei que viraram a Lei de Responsabilidade Fiscal (e também que altera-ram ela). 
Assim, quero ter acesso a eventuais consultas e audiências públicas feitas, por ex., 
durante o processo de tramitação do PLP 18/1999 no Senado. Primeiro, quero saber se 
foram feitas consultas à sociedade durante a tramitação e depois quais foram as 
contribuições da sociedade e também a devolutiva do governo à sociedade. Além 
disso, dos outros PLs que alteraram a LRF, como o PLP 214/2004. Não encontrei isso 
nas fichas de tramitação no site. Obrigada!” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite. Gostaria de ter acesso aos documentos que possuírem sobre as consultas e 
audiências públicas eventualmente realizadas e também respectivas devolutivas à 
sociedade após as consultas/audiências durante à tramitação legislativa dos Projetos 
de Lei que o marco civil da internet (e também que o alteraram). Assim, quero ter 
acesso a eventuais consultas e audiências públicas feitas, por ex., durante o processo 
de tramitação do PL 2126/2011 no Senado. Primeiro, quero saber se foram feitas 
consultas à sociedade durante a tramitação e depois quais foram as contribuições da 
sociedade e também a devolutiva do governo à sociedade. Além disso, audiências dos 
outros PLs que contribuíram para a elaboração do marco civil da internet ou que foram 
apensados. Não encontrei isso nas fichas de tramitação no site. Achei, por ex., 
requerimentos solicitando as audiências públicas e aprovando, mas nada do inteiro 
teor das atas. Obrigada!” (sic)  

RESPONDIDO 

"Boa tarde, Gostaria de saber, com fundamento no artigo 5º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, e 7º, inciso VI, da Lei de Acesso à Informação, as seguintes 
informações: 

RESPONDIDO 



  

 

 

1 - Se esta Casa Legislativa realizou, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, o 
pagamento a parlamentares – a título de cota parlamentar ou verba de caráter 
indenizatório e de reembolso – dos seguintes serviços: 
• serviços de consultoria, assessoria, apoio ou trabalho técnico para a seleção do 
pessoal de gabinete; 
• serviços de consultoria, assessoria, apoio ou trabalho técnico para a governança e 
melhoria do desempenho da atuação parlamentar durante o exercício do seu 
mandato; 
• serviços de consultoria, assessoria, apoio ou trabalho técnico para a estruturação das 
ações técnicas e legislativas do parlamentar durante o mandato; 
• serviços de consultoria, assessoria, apoio ou trabalho técnico para o desenho de 
prioridades para a atuação do parlamentar durante o mandato; 
• serviços de consultoria, assessoria, apoio ou trabalho técnico para o monitoramento 
de atividades técnicas e parlamentares ligadas ao exercício do mandato. 
2 – Caso tenha ocorrido o pagamento das verbas acima, quais foram os respectivos 
valores? 
3 – Em qual(is) norma(s) o pagamento a estes serviços está previsto? 
Obrigado pela atenção, XXXX." (sic)  
“Solicito informar qual o sistema de ERP (Enterprise Resource Planning) é usado neste 
órgão. Para isso, favor encaminhar: 
 - A cópia do contrato de aquisição do sistema; e 
- A cópia do contrato e termo aditivo vigente de suporte técnico e direito de 
atualização das licenças, incluindo a respectiva planilha de custos. 
Desde já, agradeço. Serviços de suporte técnico e de atualização (manutenção) para 
licenças IBM WEBSPHERE APPLICATION SERVER. 
Em caso positivo, solicito as seguintes informações: 
- Cópia do Contrato; 
- Cópia de termos aditivos e apostilamentos; 
- Cópia da nota fiscal do licenciamento; 
- Cópia da última nota fiscal relativa ao suporte técnico e à manutenção do 
licenciamento.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de obter uma cópia do Projeto de Lei número 320 de 2006, de autoria da ex-
senadora XXXX, aprovado em 04/02/2011, que trata da isenção do imposto de renda 
na fonte para portadores de algumas doenças infecciosas. Meu e-mail é: XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia, sou XXXX, bolsista Capes do custo de pós-graduação em economia na 
Universidade XXXX. Precisava de um documento com a votação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 6 de 2016, referente ao Acordo de Facilitação do Comércio. Já encontrei 
que ele foi aprovado por consenso, porém precisava do nome do senador e o seu voto 
de forma conjunta.” (sic) 

RESPONDIDO 

“A comissão organizadora do concurso público para o Senado tem alguma previsão de 
lançamento de edital?” (sic) RESPONDIDO 

"Gostaria de complementação da informação dada no pedido Conecte n° XXXX. 
Em resumo, não teve nenhuma audiência pública e nem consulta pública durante a 
tramitação dos PLs que viraram o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público no 
Senado Federal, procede? Na pergunta inicial também perguntei sobre eventuais 
audiências e consultas em PLs que alteraram o CDU. E quanto a eles, houve 
audiências/consultas no Senado? Quanto à CD, solicitei diretamente lá." (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

"Prezados, solicito acesso ao projeto básico simplificado referente ao processo nº 
XXXX/2019-XX, a respeito do concurso público para provimentos de cargos no Senado 
Federal. Atenciosamente, XXXX." (sic) 
 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 
ACESSO 

“De acordo com o aviso de chamamento público divulgado no Diário Oficial da União 
de hoje (18/05/2020), seção 3, página 94, a comissão examinadora do concurso 
público do Senado Federal já elaborou projeto básico simplificado para a realização do 
certame. Este projeto será divulgado às instituições interessadas em operacionalizar o 
certame, conforme a referida publicação no DOU. Solicito uma cópia na íntegra do 
projeto básico simplificado do concurso do Senado Federal mencionado acima, pelas 
razões expostas a seguir. 
1) A Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) explicita que o acesso à informação 
é devido quando se tratar de informação pertinente à utilização de recursos públicos, 
licitação e contratos administrativos, como transcrito a seguir: 
‘Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 
direitos de obter: 
... 
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de 
recursos públicos, licitação, contratos administrativos;’ e 
2) A Cartilha LAI do Senado Federal 
(https://www12.senado.leg.br/transparencia/lai/cartilha%20LAI.pdf/at_download/file) 
transcreve em sua página 13 o dispositivo legal acima. 
3) O documento solicitado possui caráter inegavelmente público e de interesse 
público, uma vez que se trata do documento base para o processo de contratação 
pública (via licitação ou dispensa de licitação, nos termos da Lei 8666/1993). 
4) Uma vez que este documento seja disponibilizado às instituições interessadas em 
realizar o certame, o Senado Federal não pode garantir o sigilo do documento. Assim, 
há que se considerar a possibilidade de eventuais vazamentos das informações. A 
solução para mitigar este risco é justamente a sua divulgação ampla e irrestrita, de 
modo a assegurar igualdade de informações, inclusive, entre os potenciais 
interessados em prestar este concurso público. 
5) A Constituição Federal apresenta como regra o princípio da publicidade.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 
ACESSO 

“Prezado (a) Sr (a), solicito copias digitais, integrais e atualizadas de todos os processos 
de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, os ex-procuradores, 
XXXX e XXXX, o atual PGR XXXX e de conselheiros do CNJ e do CNMP.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Conforme noticiado no jornal Correio Braziliense 
(http://blogs.correiobraziliense.com.br/papodeconcurseiro/concurso-do-senado-
incorporacao-de-funcionarios-da-infraero-nao-vai-alterar-vagas/), é informado da 
"incorporação" de servidores da Infraero ao Senado Federal, nos termos e prazos da 
Lei 12527/2011, requeiro, com máxima urgência, o que segue: 
-Informar qual a correlação e atribuições do cargo ocupado na Infraero com o 
respectivo cargo que será ocupado no Senado Federal??? 
-Qual a justificativa legal para o reaproveitamento, tendo em vista se tratar de 
poder(executivo) e regime trabalhista díspar (CLT)??? 
-Quais os critérios para escolha dos funcionários da Infraero, em detrimento dos 
demais????? 
-Qual o fundamento jurídico para o reaproveitamento dos servidores??? 
-Informar quais cargos serão ocupados e respectivos vencimentos. 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 
ACESSO 



  

 

 

-No caso de já nomeados, informar efetivamente o nome completo, CPF e RG, e se há 
algum grau de parentesco com servidores ou parlamentares do Congresso Nacional.” 
(sic) 
“Conforme noticiado no jornal Correio Braziliense: 
(http://blogs.correiobraziliense.com.br/papodeconcurseiro/concurso-do-senado-
incorporacao-de-funcionarios-da-infraero-nao-vai-alterar-vagas/). 
É informado da "incorporação" de servidores da Infraero ao Senado Federal, nos 
termos e prazos da Lei 12527/2011, requeiro, com máxima urgência, o que segue: 
Informar qual a correlação e atribuições do cargo ocupado na Infraero com o 
respectivo cargo que será ocupado no Senado Federal??? 
Qual a justificativa legal para o reaproveitamento, tendo em vista se tratar de 
poder(executivo) e regime trabalhista díspares (CLT)? 
Quais os critérios para escolha dos funcionários da Infraero, em detrimento dos 
demais? 
Qual o fundamento jurídico para o reaproveitamento dos servidores? 
Informar quais cargos serão ocupados e respectivos vencimentos? 
No caso de já nomeados, informar efetivamente o nome completo, CPF e RG, e se há 
algum grau de parentesco com servidores ou parlamentares do Congresso Nacional? 
O prazo para resposta é de 20 dias. Pode haver prorrogação por mais 10 dias mediante 
justificativa e comunicação ao cidadão.” (sic) 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 
ACESSO 

“Boa tarde! Gostaria de solicitar uma pesquisa sobre animais em legislação e projetos 
de lei, pois estou fazendo uma tese de mestrado na UNS e preciso ter certeza sobre a 
pesquisa dessas informações.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia! Gostaria de saber se no concurso para servidores do Senado Federal haverá, 
para o cargo de Técnico Legislativo - Agente de Polícia Legislativa, adaptações 
necessárias no teste de aptidão física para os candidatos portadores de deficiência, 
visto que, dependendo das limitações que o candidato possua, este não terá condições 
de cumprir com todos os testes propostos como um candidato dito ‘normal’, o que 
poderia ser questionado judicialmente e assim prejudicar os trabalhos na realização do 
concurso público. Atenciosamente.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados, Gostaria de receber uma planilha com todos os projetos de lei trabalhistas 
ativos. Obrigada!" (sic) RESPONDIDO 

“Prezados, Gostaria de receber uma planilha com todos os projetos de lei ativos sobre 
despejo e locação. Obrigada!” (sic) RESPONDIDO 

"Prezados, gostaria de receber uma planilha com todos os projetos de lei tributários 
ativos. Obrigada!" (sic) RESPONDIDO 

"Prezados, Gostaria de receber uma planilha com todos os projetos de lei ativos sobre 
seguros." (sic) RESPONDIDO 

“Existe um projeto de lei já aprovado pra congelar o pagamento bancário de servidores 
que possuem financiamentos, ou empréstimos consignados durante esse tempo de 
pandemia?” (sic) 

RESPONDIDO 

"Boa noite, tenho interesse em prestar concurso para o Senado Federal no cargo de 
policial legislativo, mas vi que, no último edital (2011), foi exigido a CNH na categoria 
B. Eu não possuo e aqui no meu estado custa caro tirar a CNH, em torno de 2 mil no 
mínimo, gostaria de saber se, mais uma vez, vão exigir CNH no ato da inscrição. 
Obrigado." (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

"Solicito informação, descrição, nome, data e quantificação de pedidos de 
impeachment quanto a autoridade do STF, referente aos ministros XXXX, XXXX e 
XXXX." (sic) 

RESPONDIDO 

* Negativa Integral de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado 
Federal 


