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

Setembro de 2020
Distribuição mensal dos pedidos de informação
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1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 29 (ANEXO)
2. Prazo de resposta

Setembro/2020
18
62%
7
24%
4
14%
ATÉ 1 DIA

DE 2 A 5 DIAS

MAIS DE 20 DIAS

EM TRATAMENTO

DE 6 A 20 DIAS

3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
SERVIDOR
SENADOR
CONCURSO PÚBLICO
VOTO E PRESENÇA
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
OUTROS
TOTAL GERAL

PEDIDOS
14
4
3
2
2
2
1
1
29

%
48,3%
13,8%
10,3%
6,9%
6,9%
6,9%
3,4%
3,4%
100,0%

4. Local da informação recuperada
0%
PORTAL: informação integralmente
disponível no Portal do Senado
Federal

38%
62%

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 a pedidos formulados no mês de
setembro de 2020.
 Não houve negativas parciais de acesso a pedidos formulados no mês de setembro
de 2020.
 Nâo foram apresentados recursos no mês de setembro de 2020.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Prezados, relativamente à votação do Veto n° 20/2020, solicito a gentileza de me
enviar do texto definitivo conforme informação abaixo:
25/08/2020. SF-SEXPE - Secretaria de Expediente; Ação: Anexado o texto revisado.”
(sic)
“Prezados, meu questionamento é: quanto o Senado Federal desembolsa por
mês/ano com pensões vitalícias e temporárias e quantas pessoas são legalmente
contempladas? Att.” (sic)
"Boa noite, Gostaria de saber quanto é gasto com água, energia, papel, despesa de
lixo, viagens e combustível, aluguel de carros, portaria, segurança e aluguel de
imóvel." (sic)
“Boa tarde, nos termos do artigo 10 da Lei 12.527/11, e do art. 238 do RISF, solicito
acesso ao inteiro teor da justificação, escrita ou oral, do PL 2630/20, de autoria do
senador Alessandro Vieira.” (sic)
"Prezados senhores, gostaria de receber planilha eletrônica contendo as proposições
em tramitação que correspondam aos seguintes termos de busca:
‘fauna’, ‘animal’, ‘animais’ ou ‘biopirataria’
Preciso que constem:
- Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
- Projeto de Lei Ordinária (PL, PLS, PLC)
- Projeto de Lei Complementar (PLP, PLS, PLC)
- Projeto de Decreto Legislativo (PDL, PDS)
Tentei a pesquisa avançada na página do SF, mas as opções de pesquisa são muito
limitadas, e não é possível exportar os resultados em uma planilha. Muito obrigado.”
(sic)
“Olá, como vão? Gostaria de saber qual o sistema operacional que o Senado Federal
utiliza em seus computadores, visto que o edital está prestes a sair, e gostaria de
saber qual é para poder estudá-lo e poder dominar o assunto. Desde já, agradeço.”
(sic)
“Projeto de Lei n° 1581, de 2020. Eu estava procurando saber como votaram os
senadores esse projeto de lei, mas não está disponível. Solicito o acesso a essa
votação.” (sic)
“Olá, gostaria de encontrar a assiduidade dos senadores no período de 2019 e 2020.
Em pesquisa no diário não encontrei a lista de presença, podem me ajudar?” (sic)
“Informar os gastos de servidores do Senado Federal, em 2019 e 2020, efetuados com
cartões corporativos, detalhando o nome do servidor, o cargo, o valor, a data da
despesa, o tipo de despesa e local (cidade) da despesa, em planilha eletrônica
Excel.”(sic)
“Prezados, não consegui localizar quantos servidores tem por gabinete de cada
senador, no Congresso essa informação e rápida e inteligível, já aqui, não sei quantos
servidores cada deputado tem direito, mas tenho que entrar em cada senador para
ver essa informação e tem senadores com 48 servidores, outros com 13, outros com
10, afinal quantos servidores cada deputado tem e quem são?” (sic)
"Prezados, bom dia.Para fins de pesquisa acadêmica, solicito a composição partidária
do Senado no período de 1988-2020. Atenciosamente, XXX" (sic)
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“Senhores Servidores, Como candidata interessada no concurso público, ora
autorizado, gostaria de saber se a Reforma Administrativa, em processo inicial por
esta Casa, é condição para o andamento do concurso. Ou, ainda, se ambos os
processos são independentes e a reforma não obsta o andamento do concurso, após
a pandemia. Atenciosamente, XXXX.”(sic)
“Solicito cópia da exposição de motivos do Poder Executivo que deu origem a Lei n°
9.367, de 16 de dezembro de 1996.” (sic)
"Boa tarde, gostaria de receber o Ato da Mesa Diretora que extinguiu a Comissão
Mista para apreciação dos efeitos da MP 922/2020, conforme cópia do extrato
abaixo. Informo que não consegui localizar, por meio do DCN, já que não encontrei a
edição do dia 03/09/2020.
31/08/2020
Mesa - Mesa Diretora do Congresso Nacional
Ação: Em 28-08-2020 esgotou-se o prazo previsto no § 11 do art. 62 da Constituição
Federal sem edição de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas
decorrentes da Medida Provisória nº 922 de 2020, cuja vigência encerrou-se em 2906-2020, por perda de eficácia sem apreciação pelas Casas do Congresso Nacional (§§
7º e 11 do art. 62 da Constituição Federal). É extinta a Comissão Mista destinada a
apreciar a matéria." (sic)
“Prezados, solicito o número total e o nome dos senadores diagnosticados com a
Covid-19.” (SIC)
“Eu, XXXX, inscrita no RG sob o nº XXXX e no CPF sob o nº XXXX, com base no art. 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 com o objetivo
de apresentar a presente: Solicitação de Informação.
A requerente rol de todos os projetos de lei que estão tramitando na Casa sobre a
matéria ‘barragem de rejeitos de mineração’, fornecendo, inclusive, a data de
proposição e sua atual situação de tramitação.
Justificação: O requerimento se justifica pela realização de pesquisa a fim de
cumprimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, para obtenção do grau de
Bacharel no Curso de Direito da Universidade XXXX – XXXX, localizada em XXXX/XX. A
pesquisa possui como tema os desastres ambientais e a atuação legislativa, tendo em
vista os frequentes acidentes ocorridos, sobretudo no estado de Minas Gerais, a
exemplo de Mariana e Brumadinho, envolvendo barragens de rejeito de mineração.”
(sic)
"Solicito, por gentileza, a informação sobre os projetos de lei que federalizaram o
Contorno de Serra/ES e a BR 447/ES. Acredito que foi da autoria do senador XXXX."
(sic)
“Solicito cópia do dossiê que deu origem à Lei nº 9.651/1998 e respectiva Exposição
de Motivos. Obrigado.” (sic)
"Olá, sou doutoranda do Programa de Pós-graduação em Administração da XXXX e
gostaria de acessar notas taquigráficas de eventuais audiências públicas e seminários
realizados pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre a educação superior,
no período de 2003 a 2015. Elas estão disponíveis na página do SF? Não consegui
encontrar. Agradeço se puderem me fornecer qualquer informação. Att. XXXX." (sic)
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“Solicito cópia da Mensagem ou Exposição de Motivos referente à Medida Provisória
709/1994, e demais documentos que acompanharam esta Mensagem oriunda do
Poder Executivo.” (sic)
“Olá, pessoal. Sou jornalista, trabalho no XXXX. Gostaria de saber:
- Quantos e quais parlamentares receberam a ajuda de custo para mudança e
transporte (disposto no Decreto Legislativo 276/14) na atual e última legislatura
(dividindo entre os valores do início e do final do mandato);
- Quais parlamentares abriram mão da ajuda de custo nesta legislatura?
Agradeço pela atenção. Att.” (sic)
“Solicito, por meio deste, em consonância com ditames legais, a folha de ponto do
servidor público XXXX, matrícula nº XXXX, referente aos meses de agosto e setembro
de 2020. As informações relativas à folha de ponto do servidor público são de
interesse coletivo, trata-se de documento concernente à sua atuação enquanto
agente do Estado, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do processo ARE 65277. Desde já agradeço.” (sic)
“Prezados senadores, Estou desenvolvendo minha tese sobre o tema ‘seguro garantia’
‘performance bond’ para obras públicas no valor integral da obra.
Solicito as seguintes informações:
1 - De 1990 a 2020 quantos projetos de lei, quais e de quem foi a autoria trataram
sobre o tema?
2 - Qual foi o resultado de cada um deles e o motivo de sua não conversão em lei?
3-O senado tem estudos sobre o tema? Solicito o envio em pdf.” (sic)
“Prezados, boa tarde. Por motivos de pesquisa acadêmica, necessito de um
mapeamento com o número de pedidos de impeachment contra os ministros do
Supremo Tribunal Federal protocolados junto ao Senado. Se possível, um histórico
desde 1988 até 2020. Essa informação não é disponibilizada no portal de
transparência do site. Dessa forma, não há como saber quantos pedidos já foram
realizados e quantos foram arquivados ou não. Há algum banco de dados sobre esses
pedidos? Mais especificamente, o que necessito é de uma listagem com o número de
pedidos protocolados, suas datas e a quais ministros se referem. Solicito, por
gentileza, o envio de maiores informações. E, se possível, o compartilhamento das
próprias petições na íntegra.” (sic)
“Boa noite, Quero saber o nome e o contato (e-mail) dos servidores que trabalharam
no Conselho de Transparência e Controle Social e Comissão Permanente de Acesso a
Dados, Informações e Documentos, assim como o tempo que atuaram nesses grupos
(de quando a quando). Grata pela atenção.” (sic)
“O Requerimento busca saber:
1.a. Se a Casa Legislativa pode contratar terceiros para realizar processos seletivos de
assessores parlamentares?
1.b. Se a Casa Legislativa pode contratar terceiros que realizam serviços de
consultoria para planejamento estratégico?
1.c. Se a Casa Legislativa pode contratar terceiros que realizam práticas de
governança corporativa em mandatos parlamentares?
1.d. Se existe alguma norma, resolução ou ato da mesa, de referência sobre a
contratação de terceiros para esses tipos de serviços (realização de processos
seletivos de assessores parlamentares e consultoria para estratégia, planejamento e
governança em mandatos parlamentares)?
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1.e. Qual procedimento a empresa interessada deve seguir para ser contratada?
1.f. Se existe alguma consultoria técnica interna que prestam esses tipos de serviços
(realização de processos seletivos de assessores parlamentares e consultoria para
estratégia, planejamento e governança em mandatos parlamentares)? Se sim, há
exclusividade?
1.g. Se há algum histórico de contratação com entidades que prestam este tipo de
serviço (realização de processos seletivos de assessores parlamentares e consultoria
para estratégia, planejamento e governança em mandatos parlamentares)?
1.h. Caso a resposta do item 1.f. seja positiva, qual o valor da remuneração paga pelo
serviço?
1.i. Os gabinetes possuem alguma verba própria para gastos com assessoria? Se sim
qual o valor anual ou mensal?
1.j. Caso a resposta do item 1.h. seja negativa, existe alguma forma alternativa de
remuneração para gastos com serviço de assessoria externa?
1.k. Se existe alguma forma de reembolso dos gastos realizados pelos parlamentares
no exercício de suas atribuições? Há alguma norma, regulamento ou ato da mesa,
sobre o assunto?
1.l. Caso a resposta ao item 1.j. seja positiva, quais os tipos de serviço que podem ser
reembolsados?
1.m. Qual o procedimento para receber o reembolso?” (sic)
“Boa noite. Gostaria de informações sobre o concurso do Senado Federal.” (sic)
“Prezados boa noite. Sou estudante de doutorado em administração na XXXX e o
tema da minha pesquisa trata das nomeações dos diretores das Agências
Reguladoras, especificamente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um dos
dados a serem utilizados na pesquisa é a filiação partidária do diretor sabatinado pelo
Senado. Para obter esta informação junto ao TSE, é preciso o número do título de
eleitor do diretor. Este dado deve constar dos documentos anexados ao processo
submetido à apreciação do Senado, quando da indicação pelo Presidente da
República. No entanto, dos 30 nomes sabatinados pela Comissão de Assuntos Sociais CAS para ocupar o cargo de diretor da Anvisa, 3 deles não possuem a informação
sobre o número do título de eleitor nos documentos disponíveis no site da CAS. Desta
forma, para que seja possível avançar na pesquisa que estão desenvolvendo, solicito a
disponibilização do número do título de eleitor dos seguintes nomes submetidos à
sabatina da CAS: XXXX - CPF: XXXX - Mensagem (SF) n° 109, de 1999; XXXX - CPF: XXXX
- Mensagem (SF) n° 92, de 2000; XXXX - CPF: XXXX - Mensagem (SF) n° 12, de 2013;
Ressalto que estas informações são para uso exclusivamente acadêmico.” (sic)
“Solicito por meio desse, em consonância com ditames legais, cópia integral de capa a
capa do processo administrativo XXXX relativo à exoneração do servidor XXXX,
matrícula nº XXXX, Função SF01, Cargo Comissionado, admitido desde 2019, como
Secretário Parlamentar, lotado junto ao gabinete do excelentíssimo senador XXXX.
As informações relativas à exoneração do servidor, tratam de processo público e de
grande relevância para prestação de contas dos serviços prestados como agente do
governo. Certo do pronto atendimento, afim de que se cumpram princípios
constitucionais, renovo protestos de estima e apreço. Atenciosamente” (sic)
*
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Negativa Integral de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado
Federal

