
  

 

 

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

 

 

Dezembro de 2020 

 

 

1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 20 (ANEXO) 

 

2. Prazo de resposta 
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MAIS DE 20 DIAS EM TRATAMENTO



  

 

 

  
 3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 

ATIVIDADE LEGISLATIVA 9 45,0% 
CONCURSO PÚBLICO 6 30,0% 
SAÚDE E TELEFONIA 3 15,0% 
SERVIDOR 1 5,0% 
OUTROS 1 5,0% 
TOTAL GERAL 20 100,0% 

 
 
 

4. Local da informação recuperada 
 

 
 
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Houve (1) uma negativa parcial de acesso a pedido formulado no mês de dezembro 

de 2020. 

 Houve (1) uma negativa integral de acesso a pedido formulado no mês de dezembro 

de 2020. 

 Não foram apresentados recursos no mês de dezembro de 2020. 
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30% 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 STATUS 

“Uma servidora graduada dessa Casa fará um doutorado no valor de duzentos mil 
reais pagos pelo Senado. Para agravar esse acinte institucional, as reportagens dão 
conta de que a servidora ainda terá seu salário de quarenta e quatro mil reais 
garantidos, mesmo que não trabalhe e que suas despesas com seguro saúde, 
passagens aéreas e diárias para o doutorado, também sejam custeadas com erário 
público, resultado de nosso suor e sofrimento diários. 
Lendo o Regimento Interno do Senado, vejo que as atribuições dessa servidora, como 
Diretora Geral da Casa, se restringem à coordenação de processos ‘interna corporis’, 
dentro de um organograma essencialmente técnico, cujas atividade são reflexivas na 
administração de pessoal, estrutura, patrimônio, logística interna, comunicações, 
contratações, finanças, orçamentos e contabilidade. 
Não vislumbro qualquer possibilidade fática de ‘transformação’ em processos 
regrados pelo ordenamento processual administrativo na gestão pública, que 
justifique sob qualquer pretexto, o prosseguimento desse doutorado, a não ser por 
interesse exclusivamente particular, com o ônus que é praticado pelos cidadãos 
comuns. 
O tratamento desigual de oportunidades gera desigualdade social, mas o tratamento 
desigual por injustiças gera desesperança, o mais cruel dos males cívicos. 
Pergunto, por derradeiro, às Vossas Excelências: 
Quem em sã consciência pode dormir com tamanha humilhação? 
Obrigado pela atenção.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Por favor, com base na Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional 
de acesso às informações públicas, solicito saber quantas ocorrências de assédio 
sexual foram registradas pela Polícia Legislativa do Senado Federal, neste ano de 2020 
(se possível, dividido por meses) e a sua comparação com os mesmos meses, nos 
últimos cinco anos. 
Gostaria de saber também quem foram os envolvidos nos casos e qual foi o desfecho 
das ocorrências. Se possível, saber se há parlamentares envolvidos e quem são eles. 
Se as informações que eu procuro, de alguma forma violarem o princípio da 
privacidade, solicito a edição das informações de modo a não violar o princípio. 
Caso vocês entendam que não é possível me responder, me expliquem: quantas 
pessoas vão ser mobilizadas, por quanto tempo e por qual motivo? 
Obrigado desde já.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO 

“Olá, gostaria de saber a respeito do concurso que aconteceria ano passado! Alguma 
outra previsão para a realização do mesmo?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, 
Com base na Lei 12.527/2011, solicito uma relação com os projetos de lei, iniciados 
nessa Casa legislativa e que estão em tramitação, que tratam dos direitos da Pessoa 
Idosa. 
Desde já agradeço.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia! Sou mestranda do curso de pós-graduação em História da Universidade 
XXXX. Meu projeto de pesquisa está voltado para a historicidade da lei contra a 
alienação parental. Gostaria, se possível, receber informações sobre toda a 

RESPONDIDO 



  

 

 

movimentação, tudo que ocorreu e foi registrado, nas duas casas do Congresso 
Nacional, para a criação da lei contra a alienação parental, no período de 1996 a 2010 
(ano de promulgação da lei). O que muito contribuirá para a realização da pesquisa. 
Obrigada! XXXX.” (sic) 

“Gostaria de saber quando será realizado o concurso do Senado Federal e se os 
estudantes que terminaram o Ensino Médio, recentemente, já estarão aptos para 
participar. A aplicação da prova será presencial ou utilizarão outro meio?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, 
Em acordo com a lei 12.527/2011, solicito receber as notas taquigráficas da sessão 
temática promovida pelo Senado para a discussão do PLS 330/15, no dia 17/04/2018, 
conforme divulgado na matéria:  
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/13/senado-vai-debater-
protecao-de-dados-pessoais-em-sessao-tematica 
Agradeço desde já. 
Atenciosamente, 
XXXX” (sic)” 

RESPONDIDO 

“Boa noite! 
Gostaria de saber se haverá concurso para médico geriatra do Senado Federal. Pelo 
que vi só há vagas para neurologista e psiquiatra. Será que não seria uma boa ideia 
haver vaga para geriatra também, já que é uma especialidade que tem crescido muito 
no Brasil e no mundo? Desde já, agradeço a atenção.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Desejo receber o texto final do Projeto de Lei n° 4253, de 2020, substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2013, que foi remetido 
à sanção presidencial, pois trabalho na área de licitações e desejo estar ciente sobre 
as informações deste projeto.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá bom dia, 
Gostaria de saber sobre o concurso do Senado Federal. 
Em relação as vagas para o ensino médio de técnico legislativo, policial legislativo, é 
requisito a CNH?” (sic) 

RESPONDIDO 

“Caros, muito boa tarde. 
Estou escrevendo a vocês por sugestão da Secretaria-Geral do Senado. 
Gostaria de obter um levantamento com todos os projetos protocolados neste ano, 
separados por mês e por área (Economia, Saúde, Direitos Humanos, etc.). 
Será para uma reportagem/infográfico. Também iremos receber o levantamento da 
Câmara. Seria possível? 
Aguardo retorno. 
Desde já, agradeço a atenção. 
XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Por favor, preciso obter a justificativa (relatório, algo do gênero), no Congresso 
Nacional, da Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020. A parte que necessito é a que 
acrescentou o art. 15-A à Lei 13.576/17. A Lei 13.986/2020 é resultado de conversão 
da Medida Provisória, mas o art. 15-A não consta do texto original da MP, foi incluído 
pelo Congresso. Obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Caro(a), 
Qual é a previsão para a retomada do concurso do Senado Federal? 
Respeitosamente, 

RESPONDIDO 



  

 

 

XXXX.” (sic) 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito detalhamento dos valores pagos 
referentes a reembolso de despesas de assistência à saúde de parlamentares do 
Senado Federal, especificamente da bancada do Piauí, no decorrer da 55ª Legislatura 
(2015-2019) e valores reembolsados referentes a atual legislatura, no caso a que se 
iniciou em fevereiro de 2019 (56ª Legislatura).” (sic) 

RESPONDIDO 

“Bom dia prezados, 
Sou pedagogo e estudante de direito do 10º período, como estou fazendo a 
mamografia do curso no campo do direito comparado Brasil e Argentina uma análise 
sobre o instituto das Medidas Provisórias nos dois países. Gostaria que me fosse 
enviado o relatório das medidas provisórias que tramitaram no ano de 2020, 
contendo suas respectivas ementas.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito os dados de gastos com saúde do Senado, incluindo todas as despesas 
médicas dos últimos 2009 a 2019. Favor separar por ano, mês e, se possível, detalhar 
por parlamentar. Solicito os dados de gastos com saúde do Senado, incluindo todas as 
despesas médicas de janeiro a dezembro de 2020. Favor separar por mês e, se 
possível, detalhar por parlamentar. Os dados abertos sobre gastos da saúde no 
Senado não são divididos por mês e estão desatualizados, por isso peço que os dados 
sejam encaminhados.” (sic) 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO 

“Senhores, boa tarde, 
Gostaria de saber se tem técnico de segurança do trabalho concursado no Senado 
Federal, se não ou abrirá concurso em 2021? 
Pois, ao sabe da possibilidade de ocorrer concurso público para o Senado Federal. 
Descobri que poderá abrir vaga para engenheiro de segurança do trabalho. No 
entanto, para que haja vaga para engenheiro de segurança do trabalho, primeiro 
precisa haver vaga para técnico de segurança do trabalho, conforme legislação 
trabalhista da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho NR 4, quadro II. Pois o 
engenheiro de segurança do trabalho não pode exercer suas atividades sozinho 
dentro de uma organização. Porque a legislação diz que deverá constituir um grupo 
denominado SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho, começando pelo técnico de segurança do trabalho conforme 
dimensionamento. 
Obs.: Os profissionais do SESMT(técnico de segurança do trabalho, engenheiro de 
segurança do trabalho, médico do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, 
enfermeiro do trabalho) não podem ser terceirizados conforme item 4.4.2 da NR 4 
SEPRT. 
Ainda, em anexo, segue obrigatoriedade constitucional de formação do SESMT para 
atender direitos do servidores públicos.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Nomes dos senadores que votaram no Projeto Lei 2963/2019.” (sic) RESPONDIDO 

“Com os meus cumprimentos. Favor enviar-me por e-mail (correio eletrônico), a lista 
nominal dos senadores que votaram contra e a favor do PL 2963/2019 - Venda de 
Terras para Estrangeiros, em seção semipresencial em 15/12/2020. Fico no aguardo. 
Muito obrigado e boa sorte.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria de saber, com base na LAI, se o ex-senador Maguito Vilela é usuário do 
sistema de saúde do Senado e se fez uso este ano para internação para tratamento da 

RESPONDIDO 



  

 

 

Covid-19. Em caso positivo, quanto foi pago, com respectivas datas e destinação. 
Obrigada.” (sic) 

 


