
  

 

 

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

 
Junho de 2021 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 36 (Anexo) 

Distribuição mensal em 2021 

 
2. Prazo de resposta 

 

28 28

51

40

51

36

ATÉ 1 DIA: 18 (50%)

DE 2 A 5 DIAS: 5 (14%)

DE 6 A 20 DIAS: 13 (36%)

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



  

 

 

 3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 

ATIVIDADE LEGISLATIVA 17 47,2 
CONCURSO PÚBLICO 7 19,4 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 5 13,9 
OUTROS 3 8,3 
SERVIDOR 1 2,8 
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA 1 2,8 
VOTO E PRESENÇA 1 2,8 
SENADOR 1 2,8 
TOTAL GERAL 36 100,0% 

 

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 1 (uma) negativa integral de acesso. 

 Não foram protocolados recursos em junho de 2021. 

  

PORTAL: 18 (50%)

DEMAIS FONTES: 15 (42%)

INEXISTENTE: 3 (8%)



  

 

 

Anexo: Pedidos de informação de Junho de 2021 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO STATUS 

“Olá, boa noite 
Gostaria de solicitar a lista nominal de senadores que comunicaram à Casa a 
infecção bem como a data em que esses eventos foram comunicados. De praxe, 
pela Lei, não precisaria explicitar os motivos do pedido, no entanto, como este 
pode esbarrar em alguma questão de sigilo elenco aqui os motivos que o tornam 
de interesse público. 
O simples fato de versar sobre senadores já justificaria interesse público, mas vou 
além. A covid-19 é uma doença que matou mais de 450 mil pessoas e infectou 
mais de 16 milhões no Brasil. No Senado, especificamente, 3 senadores se juntam 
a essa estatística. O acesso a lista nominal de senadores infectados configura 
informação de inegável interesse público, pois permite dizer se alguma parte da 
Casa tem mais infectados e permite a inquirição jornalística de interesse público do 
porquê disso. Outro fato que confirma o interesse público do pedido é que essa 
informação é pública e isso foi demonstrado com veiculação 
jornalística.(https://www.poder360.com.br/congresso/ao-menos-3-em-cada-10-
congressistas-ja-tiveram-covid-19-3-morreram/). Peço somente saber se há 
atualizações. Ainda neste caso, outro fato que sustenta é a taxa de senadores 
infectados pelo novo coronavírus, quase 40% de toda a Casa, enquanto a taxa geral 
de infectados no Brasil não chega à 10%. Nesse sentido, é de interesse público 
saber, perguntar, investigar a razão desta taxa ser tão alta. 
Caso algum desses detalhes esbarre em sigilo, peço para justificar, em detalhes, o 
motivo, indicando o dispositivo legal que embasa a ação assim como seus incisos. 
Ainda assim, peço que a informação seja disponibilizada na forma mais possível 
que exista. Por exemplo, caso os nomes sejam por enquanto e eventualmente 
negados, peço que informe o número a data e o partido ocultando os nomes. E 
assim por diante. 
Caso o sigilo seja mantido, peço ainda que argumentem qual a razão do pedido 
não se encaixar como interesse público.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO1 

"Venho novamente pedir a esta Casa com base na Lei de Acesso à Informação, que 
me enviem os valores gastos por dia na CPI da pandemia, valor bruto de toda 
estrutura da CPI por dia, pois já pedi essa informação e me foi enviada uma 
informação inverídica." (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito a planilha de votação do PL 3932/2020,  que dispõe sobre o afastamento 
da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020. Gostaria de obter essa informação pois, em minha opinião, é importante os 
cidadãos saberem a posição dos senadores, especialmente dos senadores gaúchos, 
quanto às matérias.” 

RESPONDIDO 

“Solicito informações quanto ao concurso do Senado Federal. Já houve algum 
avanço da consultoria externa contratada pelo órgão para reavaliar sua estrutura 
funcional? O que falta para dar continuidade ao certame? Considerando que 
outros órgãos de grande porte já têm dado continuidade aos seus certames, há 

RESPONDIDO 

                                                 
1 Negado acesso por se tratar de informações de caráter pessoal. 



  

 

 

alguma expectativa de concurso ainda em 2021? Aceito quaisquer informações 
sobre o concurso, por favor.” (sic) 

“Prezados senhores, requeiro lista de discursos de senadores contendo as 
palavras:‘aporofobia’, ‘rechaço aos pobres', 'rejeição aos pobres’, ‘ódio aos 
pobres’, ‘criminalização da pobreza’, ‘criminalização da aporofobia’, caso haja. 
Eventuais resultados serão utilizados em pesquisas e estudos deste proponente no 
âmbito da XXXX.  
Atenciosamente,  
XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Tendo em vista pesquisa para dissertação de mestrado, gostaria de obter as 
seguintes informações: A) Data de criação do portal do Senado na internet; B) 
Número da Lei ou ato administrativo no qual foi determinada a sua criação; C) 
Data na qual os projetos de lei apresentados pelos senadores começaram a ser 
disponibilizados no portal do Senado com seus conteúdos e andamentos; D) 
Número da Lei ou ato administrativo que determinou que os projetos de Lei 
apresentados pelos senadores começassem a serem disponibilizados no portal da 
Câmara com seus conteúdos e andamentos.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa noite senhores senadores, em especial ao presidente do Senado e ao meu 
senador Weverton Rocha e a minha senadora Eliziane Gama (ambos do Maranhão) 
falo desse estado maravilhoso. Gostaria de saber de vocês um posicionamento 
sobre o próximo e tão aguardado concurso do Senado, eu por exemplo já venho 
estudando há 3 anos e meio e a expectativa é grande mesmo em meio a situação 
na qual estamos, a exemplo do concurso da PF e PRF, acredito eu que o do Senado 
deveria seguir o mesmo rumo claro com todo protocolo essa é minha sugestão de 
um sonhador que sonha em ser um futuro servidor do Senado Federal peço um 
retorno de vocês, obrigado pela atenção um abraço.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Para fins de instrução de pesquisa acadêmica no doutoramento em Ciências 
Sociais Aplicadas, por gentileza, solicito o compartilhamento das seguintes 
informações, relacionadas às Leis Orçamentárias Anuais da União: 
a) previsão orçamentária inicial encaminhada pelo Poder Executivo Federal para a 
rubrica da Assistência Social, nos anos de 2016 a 2020; 
b) valor orçamentário acrescido na LOA em decorrência de emendas 
parlamentares e a natureza das respectivas emendas (bancada, partido etc), nos 
anos de 2016 a 2020.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Olá, bom dia! Me foi negado o direito de receber o meu auxilio emergencial, 
procurei apoio judicial e, até hoje, eu espero o resultado, só recebi a primeira 
parcela, a desculpa foi que sou agente pública, coisa que não sou. Estou 
pesquisando sobre projetos de lei sobre os cidadãos que têm direito ao auxílio 
emergencial, mas não foram contemplados. Por favor, pode me informar se tem 
algum projeto de lei no Senado cuidando do direito dos cidadãos que ainda estão 
em análise? E os que tiveram que procurar apoio na Justiça para garantir o direito 
de receber o auxílio emergencial? Se sim, quem é o responsável? Onde posso 
encontrar mais informações sobre o assunto? Desde já agradeço atenção!” (sic)  

RESPONDIDO 

"Itaboraí, 09 de junho de 2021. 
 Prezados Senhores da Ouvidoria do Senado Federal: 
Peço aos Senhores que me informem qual é a previsão em termos de data para 
que o Senado Federal do Brasil aprove a realização de novo concurso para 
preenchimento de vagas de servidores desta nobre Casa.            

RESPONDIDO 



  

 

 

Atenciosamente. 
XXXX." (sic) 

“Por meio deste, como cidadã brasileira, requerer informações sobre todas as 
despesas realizadas com a CPI da pandemia, desde sua instalação até o momento 
da resposta deste Senado. Ainda, requerer toda documentação recebida e emitida 
pela CPI da Pandemia, uma vez que são documentos públicos.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito ter acesso à estimativa de gastos dos senadores com a CPI da Pandemia 
até o presente momento.” 

RESPONDIDO 

“Gostaria de receber informações sobre a tramitação ou não de algum projeto de 
lei que altere a Lei 9610/1998 (Lei dos Direitos Autorais) após o advento do 
Tratado de Marraqueche para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas 
cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto 
impresso, promulgado por meio do Decreto n.º 9.522, de 8 de outubro de 2018. 
Agradeço a atenção.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia. Gostaria de uma planilha com a representatividade de gênero do 
Congresso Nacional. Sou estudante do doutorado e estou fazendo uma pesquisa a 
respeito e vou fazer uma apresentação virtual na faculdade de direito XXXX e 
gostaria de expor um documento oficial. Desde já agradeço." (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia, gostaria da relação completa de todos os projetos em tramitação sobre: 
transporte remunerado privado de passageiros, aplicativos e plataformas digitais. 
Obrigada." (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa tarde. Gostaria de informação a respeito do concurso público para 
cargos do Senado Federal. Verifiquei que a Portaria nº 5, de 2020, revogou a antiga 
comissão formada para o concurso, tendo em vista o estado de calamidade pública 
e as incertezas que a Covid-19 traziam para o cenário brasileiro. No entanto, tive a 
oportunidade também de verificar que o concurso ainda consta na LOA de 2021, 
sancionada pelo Governo Federal, com 40 vagas para o quadro de servidores do 
Senado. A minha pergunta é: há alguma previsão para a continuidade das 
tratativas para criação de nova comissão, ou ainda a previsão de edital para 
publicação ainda em 2021? Grato desde já e bom trabalho a todos.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde! Solicito a lista das matérias legislativas referentes a Lei de Segurança 
Nacional (Lei nº 7.170, DE 14 de dezembro de 1983), propostas a partir de 
14.12.1983, que proponham a modificação ou revogação da Lei em questão. Se for 
possível, dividi-las entre ativas e inativas (ou indicar o status delas). Obrigada!” 
(sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados, 
Com base nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011, venho solicitar acesso às 
informações referentes aos precatórios expedidos e pagos, em que o Banco do 
Brasil figure como credor, e incluídos nas Leis Orçamentárias Anuais de 2001 até 
2021, referentes às ações de desapropriação promovidas pela União. Dessa forma, 
solicito a disponibilização e acesso aos seguintes dados referentes aos precatórios 
expedidos em favor do Banco do Brasil, durante o período de 2001 à 2021: 
(i) órgão do Poder Judiciário cadastrador; 
(ii) órgão integrante da União efetivamente devedor; 
(iii) número sequencial do precatório; 
(iv) valor; 
(v) natureza da demanda. 
Ressalto que as informações solicitadas se limitam aos dados públicos, não 

RESPONDIDO 



  

 

 

havendo, portanto, interesse no acesso de dados sigilosos do credor dos 
precatórios." (sic) 

"Bom dia! 
Gostaria de saber se houve algum novo andamento quanto aos trâmites para o 
concurso público autorizado em 2020 para o Senado Federal. 
Obrigada!" (sic) 

RESPONDIDO 

"Necessito saber como ficou a composição das bancadas partidárias do Senado nas 
eleições de 2010 e 2014." (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito receber lista dos projetos de lei que estão tramitando no Senado Federal 
sobre educação básica, em especial educação infantil, para conhecimento do 
XXXX.” 

RESPONDIDO 

“Prezados senhores, boa tarde. Por gentileza, como faço para conseguir a íntegra 
dos anais de tramitação, aprovação e promulgação da Lei 12.973, de 2014, e da 
Medida Provisória 637 de 2013, da qual aquela é conversão? 
Muito obrigado. 
XXXX” (sic) 

RESPONDIDO 

"Gostaria de saber quantos e quais artigos foram retirados, reformulados e/ou 
acrescentados ao PL 2.630/2020 (com transcrição destes, se possível) em relação à 
sua versão inicial." (sic) 

RESPONDIDO 

“Caros, 
Gostaríamos de solicitar estatísticas, no prazo mais longo possível, em formato xls., 
do volume de proposições legislativas com tramitação iniciada na Câmara dos 
Deputados recebida por mês pelo Senado Federal. 
Também solicitamos o volume de proposições encaminhadas pela Câmara e 
apreciadas pelo Senado no período (com especificação do tipo de proposição e o 
número de em tramitação, aprovadas e rejeitadas), também com detalhamento 
mensal. 
Daquelas em tramitação, gostaríamos de saber quantas estão em comissões e 
quantas aguardam apreciação do Plenário. Das rejeitadas, em quantos casos isso 
ocorreu em uma comissão e em quantos isso foi em plenário. Obrigado. 
Atenciosamente” (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde, me chamo XXXX e sou pesquisadora do XXXX. Estamos fazendo uma 
pesquisa sobre liberdade de expressão e gostaríamos de pedir que nos enviassem 
os PLs propostos no entre abril de 2021 a junho de 2021, com as seguintes 
palavras-chave: liberdade de expressão, calúnia, injúria, desacato, terrorismo, 
apologia ao crime, violência online, discriminação online, pornografia, discurso de 
ódio, fake news, responsabilidade de intermediários, neutralidade de rede, acesso 
à informação, propriedade intelectual, direito(s) de autor, liberdade de expressão, 
segurança nacional, liberdade eleitoral, crimes cibernéticos, reputação, honra, 
imagem, igualdade, não discriminação, privacidade, neutralidade da rede, 
liberdade de imprensa, liberdade de culto, promoção da cultura, acesso à cultura, 
desacato, regulação da mídia, dados pessoais, apologia, liberdade de reunião, 
liberdade de associação, ordem pública, governo eletrônico, pornografia infantil, 
publicidade infantil, cigarro, propaganda enganosa, moral pública, assédio.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia, me chamo XXXX, e trabalho na assessoria institucional do XXXX. Estamos 
fazendo um panorama sobre os possíveis concursos para informar melhor os 
nossos alunos. Gostaríamos de saber se o cargo de Técnico Legislativo/Policia 
legislativa possui gratificação por qualificação. 

RESPONDIDO 



  

 

 

Atenciosamente, 
XXXX." (sic) 

"Quando o concurso do Senado será retomado?" (sic) RESPONDIDO 

“Por favor, solicito à Secretaria da Comissão Parlamentar de Inquérito da 
Pandemia os dados abaixo: 
1) Número total de arquivos de documentos ostensivos (não sigilosos) recebidos 
em resposta ao requerimento dos senadores até a data mais recente disponível. 
2) Volume total de documentos ostensivos (não sigilosos) recebidos em resposta 
ao requerimento dos senadores até a data mais recente disponível. 
3) Número total de arquivos de documentos sigilosos recebidos em resposta ao 
requerimento dos senadores até a data mais recente disponível. 
4) Volume total de documentos sigilosos recebidos em resposta ao requerimento 
dos senadores até a data mais recente disponível. 
5) Volume total de documentos recebidos (soma dos sigilosos e não sigilosos) 
classificados de acordo com o senador autor do requerimento, até a data mais 
recente disponível. 
6) Número total de arquivos de documentos recebidos (soma dos sigilosos e não 
sigilosos) classificados de acordo com o senador autor do requerimento, até a data 
mais recente disponível.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Prezados, boa tarde. 
Solicito a relação (planilha) dos Projetos de Leis (Ordinárias e Complementares), 
em curso nessa Casa Legislativa, que versam sobre o Regime Geral de Previdência 
Social; Lei nº 8212/91 e Lei nº 8213/91. 
Peço a gentileza que os dados contenham as seguintes informações: 
Tipo da Proposição (PL/PLP), número, data de apresentação, Ementa, Autor, 
Partido/UF, Comissões e a situação na qual se encontram. 
Atenciosamente, 
XXXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

“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 –, dirijo-me 
respeitosamente a vossa senhoria com o objetivo de apresentar um requerimento 
de informações. 
Solicito cópias digitalizadas de todos os documentos (contratos, e-mails, 
memorandos, mensagens, etc) enviados à CPI da Pandemia que estejam 
relacionados à aquisição da vacina Covaxin. 
Caso não seja possível enviar esses dados, por favor explicar o motivo para isso. 
Grato. 
Att.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Gostaria da exposição de motivos da Lei 5172/1966 que ‘Dispõe sobre o Sistema 
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
Estados e Municípios.’. Com proposição originária no PLN 13/1966 apreciado pelo 
Congresso Nacional, com tramitação registrada pelo Senado Federal.” (sic) 

RESPONDIDO 

“Solicito cópia integral, em formato PDF, dos relatórios apresentados por duas 
subcomissões da CPMI criada pelo Requerimento nº 151/93, que investigou 
irregularidades no orçamento da União: a Subcomissão de Assuntos Patrimoniais e 
Fiscais e a Subcomissão para assuntos relacionados com a apresentação e 
aprovação de emendas orçamentárias e a destinação das respectivas dotações.” 
(sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

“Gostaria por favor de saber do custo da CPI da Covid-19 por mês de 
funcionamento.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Prezados, 
Gostaria de obter os custos com a CPI." (sic) 

RESPONDIDO 

“Boa tarde, sou pesquisadora da XXXX e gostaria de solicitar todos os 
requerimentos de votação nominal da CRE entre 2003 e 2016.” (sic) 

RESPONDIDO 

"Bom dia! Favor me informar quando o Senado retomará com as atividades para 
efetivação do concurso público paralisado em 2020?" (sic) 

RESPONDIDO 

 


