
  

 

 

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

 
Abril de 2021 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 40 (Anexo) 

Distribuição mensal em 2021 

2. Prazo de resposta 

 

28 28

51

40

ATÉ 1 DIA: 22 (55%)

DE 2 A 5 DIAS: 8 (20%)

DE 6 A 20 DIAS: 10 (25%)

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



  

 

 

 3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 24 60,0 
CONCURSO PÚBLICO 5 12,5 
SERVIDOR 4 10,0 
SENADOR 3 7,5 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 3 7,5 
CEAPS E NOTA FISCAL 1 2,5 
TOTAL GERAL 40 100,0% 

 

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 
 
 Houve 6 (seis) negativas integrais de acesso. 

 Não foram protocolados recursos em abril de 2021. 

  

PORTAL: 15 (37%)

DEMAIS FONTES: 23 (58%)

INEXISTENTE: 2 (5%)



  

 

 

Anexo: Pedidos de informação de Abril de 2021 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO STATUS 

"Com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informações Públicas) 
venho requerer o acesso (e eventualmente cópia), em até 20 dias corridos 
(artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos seguintes dados: número de 
servidores, funcionários terceirizados, comissionados, estagiários e outros 
vínculos do Senado diagnosticados com Covid, mês a mês, desde março de 
2020, até o momento em que esta solicitação for atendida. Também peço pelo 
número de mortos por Covid. 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 de as 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." (sic) 

NEGATIVA 
DE ACESSO 

“Projetos sobre aborto. Pode me enviar?” (sic) RESPONDIDA 

"Prezados, boa tarde. Gostaria de solicitar informações sobre a forma e local 
para consultar as aprovações prévias do Congresso Nacional às alienações ou 
concessões de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos 
hectares, nos termos do art. 46, XVII, da CF/88. Grata." (sic) 

RESPONDIDA 

“Prezados, bom dia. Por favor, gostaria de saber quantos servidores 
terceirizados, comissionados ou concursados do Senado faleceram em 
decorrência da covid-19 de março de 2020 até hoje, dia 4 de abril. Desde já, 
obrigado.” (sic) 

NEGATIVA 
DE ACESSO 

“Olá! Solicito por meio deste o valor bruto do salário de um senador da 
República, incluindo a descriminação dos auxílios - tais como auxílio moradia, 
auxílio no abastecimento, etc. 
Obrigada. Aguardo as informações.” (sic) 

RESPONDIDA 

"Olá, tudo bem? 
Gostaria de receber informações sobre todos os projetos de lei apresentados 
que propõem mudanças na Lei de Segurança Nacional (L. 7.170/1983), ou a 
revogação total dela. Obrigada." (sic) 

RESPONDIDA 

“Gostaria de saber quantos casos de covid-19 o Senado Federal registrou, entre 
os seus colaboradores e servidores, desde o dia 1 de fevereiro de 2021 até o dia 
de hoje (06/04/2021). Quantos óbitos foram registrados pela doença, entre os 
colaboradores/servidores da Casa, entre março de 2020 e abril de 2021?” (sic) 

NEGATIVA 
DE ACESSO 

“Prezados, por favor, gostaria de saber quantos senadores foram 
diagnosticados com covid-19 desde março de 2020 até hoje (peço que separem 
os dados mês a mês, por favor, com os nomes dos respectivos senadores, para 
que eu possa avaliar se há alguma curva de declínio ou crescimento). Também 
solicito, por favor, as mesmas informações referentes a todos os servidores 
terceirizados, comissionados ou concursados, do Senado. Solicito os casos de 
covid-19 mês a mês desde março do ano passado. Neste caso, não é necessário 
o nome dos servidores, mas sim o departamento no qual trabalham (se 

NEGATIVA 
DE ACESSO 



  

 

 

trabalham no gabinete de algum senador, peço que incluam o nome do 
senador). Desde já, obrigado.” (sic) 

“Considerando os princípios constitucionais da publicidade, da moralidade e do 
dever de prestar contas (artigos 37 e 70, parágrafo único), dentre outros; 
Considerando que segundo a Lei de Acesso à Informação, artigo 32, constituem 
condutas ilícitas, que ensejam responsabilidade do agente público, a recusa em 
fornecer informação requerida; a demora deliberada ou o fornecimento 
intencionalmente incorreto, incompleto ou impreciso da informação, bem 
como a ocultação, total ou parcial, da informação que se encontre sob sua 
guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das 
atribuições de cargo, emprego ou função pública; 
Considerando que a Lei 8429/92, por sua vez, fixa que constitui ato de 
improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração 
pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: retardar 
ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, e negar publicidade aos 
atos oficiais (artigo 11, incisos II e IV); 
Com fulcro na Constituição Federal, e Leis 12.527/11 e 13.460/17, solicito cópia 
dos documentos relativos aos pagamentos mensais (notas fiscais, planilhas, 
borderôs, etc.) à empresa QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A. 
(72.653.009/0001-02), dos meses de janeiro de 2020 até o mais recente, 
referentes ao contrato CT 48/2017. 
Considerando que todas essas informações pleiteadas são de fácil e rápida 
obtenção, demonstrando a eficiência no trato da organização gerencial desse 
órgão, roga-se plena e tempestiva resposta, atentando-se para o Art. 32, incisos 
I e II da Lei de Acesso à Informação - LAI.” (sic) 

RESPONDIDA 

“Olá, pessoal! Fiz uma solicitação por meio do pedido Conecte nº 54285, 
solicitando o plano estratégico de comunicação atualizado do Senado. Recebi 
como resposta o seguinte: 
Prezada Senhora XXX, 
Em atenção ao pedido Conecte nº 54285, o "Plano Estratégico 2010-2018 
Diretrizes para a Gestão Estratégica da Secretaria Especial de Comunicação 
Social do Senado Federal" está disponível por meio do endereço: • 
https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/fundamentos-e-
diretrizes/diretrizes/plano-estrategico  
Acontece que este material já estava disponível no site de voz, já está 
público...eu mesma já tinha acessado. O pedido que fiz e reforço agora é do 
plano ATUALIZADO, ou seja, o que engloba o ano de 2021, já que o que foi 
disponibilizado foi do período de 2010 a 2018. Obrigada mais uma vez pela 
atenção!” (sic) 

RESPONDIDA 

“Boa tarde. Minha dúvida diz respeito ao próximo concurso previsto para 
Analista do Senado. Gostaria de saber se as vagas previstas para o cargo de 
Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Administração, com 
requisito de escolaridade de nível superior, ao qual estão previstos 2 (duas) 
vagas, serão restritas aos candidatos com diploma de Administração ou se será 
aberto a candidatos com diploma de nível superior em qualquer área, como foi 
no último concurso realizado em 2012. Obrigada.” (sic) 

RESPONDIDA 

“Boa tarde. Estou desenvolvendo uma tese de doutorado sobre a captação de 
financiamentos externos pelos municípios após 1988. Nesse sentido, gostaria 

RESPONDIDA 



  

 

 

de saber se é possível ter acesso à relação das resoluções do Senado que 
autorizaram financiamentos externos para entes municipais em arquivo CSV 
aos processos que eventualmente o Senado tenha negado. Atenciosamente.” 
(sic) 

“Olá. Solicito acesso às informações constantes de projetos de lei e/ou medidas 
legislativas que tenham, seja em suas justificativas, ou no corpo textual, 
referências à Convenção de Minamata sobre Mercúrio e/ou que tratem sobre o 
uso de Mercúrio nos garimpos. Também gostaria de saber se existe alguma 
proposta legislativa em trâmite no Senado Federal relativa à elaboração de um 
plano nacional de ação sobre mineração artesanal e em pequena escala de 
ouro - conforme o artigo 7º do Decreto nº 9.470/2018, segundo o qual o Brasil 
informou ao Secretariado da Convenção de Minamata, em novembro de 2019, 
que a mineração artesanal e em pequena escala desenvolvida no país é mais 
que insignificante e, consequentemente, deve elaborar o plano de ação 
nacional até novembro de 2022. O motivo para o qual solicito essas 
informações de interesse público é para elaboração de trabalho acadêmico. 
Grata.” (sic) 

RESPONDIDA 

"Gostaria de solicitar todos os projetos de lei propostos no Senado Federal com 
a temática de combate à violência contra a mulher nos anos de 1988, 2002, 
2004, 2006, 2012 e 2015." (sic) 

RESPONDIDA 

“Solicito a relação de senadores que compunham o Senado Federal entre os 
anos 1963 (42ª legislatura) e 1987 (47ª legislatura), compreendendo as 
informações referentes ao vínculo partidário de cada membro, à integração da 
base do governo ou da oposição e a indicação de mudanças ocorridas bem 
como o motivo (cassação, morte com consequente sucessão do cargo, 
substituição ou quaisquer outros motivos que tenham afetado, temporária ou 
permanentemente, a composição do Senado). Peço que as informações sejam 
segregadas por legislatura e da forma mais clara e acessível possível. Informo, 
embora não seja necessário, que as informações buscadas subsidiarão 
pesquisas científicas.” (sic) 

RESPONDIDA 

“Com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 
Lei Federal de acesso à informação, venho solicitar o valor detalhado dos gastos 
financeiros com a CPI da Covid. Quanto custará do orçamento do Senado (ainda 
que seja um valor aproximado)?" (sic) 

RESPONDIDA 

“Boa tarde, 
Com base na Lei n° 12.527/2011 (LAI), solicito a relação de todos as publicações 
da gráfica do Senado desde 2019, com data de publicação, custo das 
publicações e o responsável (senador ou órgão solicitante).” (sic) 

RESPONDIDA 

“Meu nome é XXX, estou estudando para realizar o concurso do Senado 
Federal, para o cargo de consultor legislativo, e gostaria de saber quais são os 
critérios e a idade máxima exigida para participar do concurso para essa área, 
em especial. Já pesquisei em um edital anterior, mas não consegui obter essa 
informação. Desde já agradeço e fico no aguardo com urgência do retorno do 
setor responsável pela realização dos concursos.” 

RESPONDIDA 

“Prezados Senhores, boa tarde! 
Solicito o envio se possível da EM da Lei Complementar nº 157/2016. Informo 
que já pesquisei o tramite legislativo e não localizei. Cordialmente.” (sic) 

RESPONDIDA 

“XXX, vem mui respeitosamente solicitar orientações para acesso aos processos 
de Pedido de Investigação arquivados pelo excelentíssimo presidente do 

RESPONDIDA 



  

 

 

Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, no dia 22/12/2020, conforme 
noticiado em diferentes veículos de informação 
(https://www.conjur.com.br/2021-jan-04/alcolumbre-arquiva-pedidos-
impeachment-ministros-stf e https://oglobo.globo.com/brasil/alcolumbre-
arquiva-todos-pedidos-de-impeachment-contra-ministros-do-stf-aras-
24823602). 
Tal solicitação visa embasar pesquisa de trabalho científico para conclusão de 
curso que abordará a atuação do Senado Federal como instituição responsável 
pela fiscalização do trabalho do Supremo Tribunal Federal. 
É o requerimento.” (sic) 

"Gostaria de ter acesso aos projetos de lei apresentados pelos senadores desde 
o ano 2000 até hoje com indicações sobre o aborto ou relacionadas com 
família, vida, interrupção de gravidez e anencefalia." (sic) 

RESPONDIDA 

“Solicito informações sobre as infecções pelo novo coronavírus no Senado em 
2020 e 2021. 
- Quantos servidores da administração do Senado informaram ter contraído o 
vírus? 
- Quantos servidores de gabinetes de senadores informaram ter contraído o 
vírus? 
- Quantos senadores informaram ter contraído o vírus? 
Favor especificar as comunicações de contaminação por mês. 
Atenciosamente.” (sic) 

NEGATIVA 
DE ACESSO 

“Prezados senhores, solicito a gentileza de informarem os valores autorizados, 
empenhados e pagos para emendas parlamentares e emendas parlamentares 
impositivas nos exercícios de 2015 a 2019. Como emenda parlamentar, peço a 
gentileza de considerarem as individuais, de bancada, de comissões e de 
relatoria. 
Obs: informo que, anteriormente, fiz este questionamento ao Ministério da 
Economia e me responderam que este assunto não é de competência deles. 
Muito obrigada, 
XXX” (sic) 

RESPONDIDA 

“Prezados, em consulta anterior, recebi a informação do Senado Federal que o 
Brasil era signatário da Declaração Universal dos Direitos dos Animais e do 
Ministério das Relações Exteriores que o Brasil não seria signatário. Nesse 
contexto, estou repisando o questionamento para ambas as instituições na 
esperança de haver uma harmonização das informações: o Brasil é signatário 
da Declaração Universal dos Direitos dos Animais? Em caso positivo, houve a 
internalização da referida norma? Atenciosamente, XXX.” (sic) 

RESPONDIDA 

“Bom dia, gostaria de saber a relação dos senadores (Lasier, Kajuru, Alexandro, 
Randolfe), que estavam tentando instalar o impeachment para ministros do 
Supremo, que quebrara o decoro e a Constituição Federal. Os que assinaram e 
os que não assinaram ou retiraram da lista. Essa é uma informação pública. 
Muito obrigado.” (sic) 

RESPONDIDA 

“Olá, desejo saber informações sobre o concurso, sobre vagas no Senado 
Federal. Havia a expectativa de um concurso público que foi adiado devido à 
pandemia. Desejo saber se existem novas informações e previsões sobre o 
mesmo.  
Obrigado!” (sic) 

RESPONDIDA 



  

 

 

“Bom dia! Gostaria de solicitar quais normas/leis estão em andamento no 
Congresso, em relação assunto de telemedicina. Desde já, agradeço!” (sic) 

RESPONDIDA 

“Olá, por favor, desejo uma lista de todas as emendas parlamentares que foram 
destinadas à universidade federal UNIFESP nos anos 2017, 2018, 2019, 2020 e 
2021. 
Por favor incluir também as emendas destinadas aos Hospitais Universitários.” 
(sic) 

RESPONDIDA 

"Caros, 
Com base na LAI, solicito a relação de senadores que usufruem de segurança 
pessoal prestada pela polícia legislativa, bem como as portarias/publicações 
que autorizaram a instituição das escoltas. 
No mesmo pedido, solicito, ainda, informações sobre a modalidade do serviço 
prestado a cada um desses senadores. A escolta é para toda e qualquer 
finalidade? Funciona apenas quando no exercício de atividades legislativas? 
Obrigado.” (sic) 

NEGATIVA 
DE ACESSO1 

"Gostaria de saber onde encontro o edital para o prova Técnico do Senado. Se 
ainda tem, há tempo de fazer a inscrição também?" (sic) 

RESPONDIDA 

“Prezados, 
Cumprimentando-vos solicito, baseando-me na Lei de Acesso à Informação (Lei 
nº. 12.527/2012) as informações descritas abaixo: 
1. Há movimentações internas e da Mesa Diretora quanto à realização de 
concurso público, tendo em vista a autorização ainda vigente desde 2019?; 
2. Qual a provável data de divulgação do resultado da reforma administrativa 
interna no Senado Federal, haja vista que o prazo inicial de 6 meses para 
finalização foi esgotado em março? 
Agradeço desde já.” (sic) 

RESPONDIDA 

“Prezados, 
Solicito para fins de pesquisa acadêmica as seguintes informações: 
1) número de medidas provisórias editadas pelo presidente da República em 
2020: 
2) quantas dessas medidas provisórias editadas em 2020 guardam algum tipo 
de relação com a crise da covid-19? 
Desde já, antecipadamente, agradeço. 
XXX.” (sic) 

RESPONDIDA 

“Prezados, 
Gostaria de saber quantas e quais foram as medidas provisórias que tiveram 
algum tipo de relação com a pandemia da covid-19, editada pelo Poder 
Executivo no ano de 2020. Caso seja possível, me encaminhe ao menos os 
quantitativos e as ementas.” (sic) 

RESPONDIDA 

"Boa tarde, gostaria da Exposição dos Motivos da EC 109/2021, de 15/03/2021, 
procurei e não achei no site do Senado. Muito obrigado." (sic) 

RESPONDIDA 

“Olá, gostaria de saber quais são todos os pedidos de CPI que ainda não foram 
apreciados pelo presidente da Casa, assim como os que estão atualmente em 
andamento.” (sic) 

RESPONDIDA 

“Solicito, por gentileza, cópia do parecer da Secretaria Geral da Mesa do 
Senado referente à consulta sobre inclusão de governadores na CPI da 

RESPONDIDA 

                                                 
1 Negado acesso à relação de parlamentares e aos atos (Planos de Segurança), sob justificativa de que o 

acesso público a essas informações poder pôr em risco a segurança dos parlamentares. 



  

 

 

Pandemia. 
Desde já agradeço e aguardo o envio do referido documento, 
preferencialmente em pdf.” (sic) 

“Gostaria de saber quando foi instalado 1ª CPI no Senado Federal e qual o tema 
que foi investigado. O motivo desta pergunta é que estou pesquisando para 
uma monografia sobre o Senado Federal do Brasil. Muito obrigado se for 
atendido.” (sic) 

RESPONDIDA 

“Olá! Solicito as informações referentes à Lei n° 6.683/1979 (Lei de Anistia) tais 
como o tipo de votação (se nominal, simbólica etc.), o quórum do resultado da 
aprovação, os nomes dos senadores que participaram da votação e seus 
respectivos votos, além das notas taquigráficas das discussões, debates e 
discursos ocorridos tanto no Plenário quanto nas comissões a respeito do 
projeto de lei que deu origem à Lei de Anistia (inclusive as referentes às falas de 
especialistas e convidados ouvidos nas comissões) e demais detalhes do trâmite 
legislativo, como o inteiro teor de destaques, de emendas, de pareceres das 
consultorias do Senado e de outros órgãos, de relatórios votados nas 
comissões. Caso haja outros documentos históricos disponíveis no acervo do 
Senado a respeito desse contexto, enviem também, por favor. Quanto ao 
formato: planilhas, cópias etc.; enviem da melhor forma possível. Ainda, se for 
possível, disponibilizem as informações que estiverem ao alcance sobre o 
trâmite na Câmara dos Deputados (quórum do resultado da aprovação, os 
votos de cada deputado etc.). Aguardo retorno. Atenciosamente, XXX.” (sic) 

RESPONDIDA 

“Prezados senhores, 
Em 11/03/2020, em sua 5ª reunião extraordinária, a CAS aprovou o relatório da 
senadora Soraya Thronicke, que passou a constituir o parecer da CAS sobre a 
avaliação de política pública referente ao tema ‘A política de reconhecimento 
das pessoas com deficiência para fins de gozo de direitos previstos em lei’. 
Na conclusão e encaminhamentos, consta que: 
‘As informações recolhidas e a legislação analisada permitem as seguintes 
conclusões e encaminhamentos: 
- a demora na apresentação pelo Executivo de ato normativo para a avaliação 
biopsicossocial, ato esse previsto na LBI cujo prazo se esgotou em janeiro de 
2018, tem causado não só insegurança jurídica como também instabilidade e 
dúvidas na sociedade, no legislativo brasileiro e também dentro do próprio 
governo’. 
Dessa forma, considerando o parecer da CAS e com base na LAI, solicito a 
seguinte informação: 
- Até a presente data houve edição de ato normativo do Poder Executivo para 
avaliação biopsicossocial prevista na LBI? 
Também consta no mesmo item 8 do parecer da CAS, recomendações ao 
Executivo, o seguinte: 
‘Considerando isso, encaminhamos as seguintes recomendações: 
ao Executivo: 
1. que apresente, o quanto antes, a criação do grupo de trabalho que ficará 
responsável pela elaboração e definição de instrumento que possibilite a 
avaliação da deficiência de forma biopsicossocial, construída de forma coletiva, 
e realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.’ 
Assim, considerando o referido parecer da CAS e com base na LAI, solicito as 
seguintes informações: 

RESPONDIDA 



  

 

 

1. Houve até a presente data a elaboração e definição de instrumento que 
possibilite a avaliação da deficiência de forma biopsicossocial? 
2. Caso exista, esse instrumento foi validado estatisticamente? 
3. Caso exista e tenha sido validado, quando ocorreu tal validação? 
Grato pela atenção!” (sic) 

"Sou doutoranda na XXX e estou pesquisando políticas de endometriose. 
Preciso de toda a documentação sobre endometriose que esteja vinculada ao 
Senado." (sic) 

RESPONDIDA 

 


