
  

 

 

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

 
Setembro de 2021 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 39 (anexo) 

Distribuição mensal em 2021 

 

 2. Prazo de resposta  

  

 
 

28 28

51
40

51
36 40 46

39

ATÉ 1 DIA: 14
36%

DE 2 A 5 DIAS: 4
10%

DE 6 A 20 DIAS: 18
46%

MAIS DE 20 DIAS: 3
8%

EM TRATAMENTO: 0



  

 

 

3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 21 53,8% 
SENADOR 6 15,4% 
CONCURSO PÚBLICO 5 12,8% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 4 10,3% 
ARQUIVO 1 2,6% 
SERVIDOR 1 2,6% 
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA 1 2,6% 
TOTAL GERAL 39 100,0% 

 
 
4. Local da informação recuperada 
 

 
 
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Houve 1 (uma) negativa integral de acesso à informação. 
 Houve 2 (duas) negativas parciais de acesso à informação. 
 Não foram protocolados recursos em setembro de 2021. 

PORTAL: 29 (74%)

DEMAIS FONTES: 
10 (26%)

INEXISTENTE: 0
(0%)

PORTAL DEMAIS FONTES INEXISTENTE



  

 

 

Anexo 

Pedidos de informação de setembro de 2021 Status 
 

1 
“Boa tarde! Meu nome é XXX e sou estagiário na Câmara Municipal de XXX. 
Gostaria de saber se o Senado possui o cargo de assessor parlamentar da Mesa e, 
se possuir, gostaria de saber suas atribuições. Grato.” (sic) 

 
RESPONDIDO 

 
2 

"Boa tarde, em virtude da eminência do concurso do Senado, me surgiu uma 
dúvida: tenho graduação em tecnólogo (que equivale ao bacharel e licenciatura); 
nesse caso posso me candidatar em cargos de nível superior? Vale da mesma 
forma?" (sic) 

 
RESPONDIDO 

 
3 

"Olá, boa tarde. Vocês poderiam, por gentileza, me fornecer a Mensagem nº 320, 
de 24/9/87, encaminhada pelo presidente da República aos membros do 
Congresso Nacional? Procurei em todo o site e não encontrei. Desde já, agradeço." 
(sic) 

 
RESPONDIDO 

 
4 

"Orçamento para os institutos federais de educação 2021 e 2022. Especialmente o 
IFRJ." (sic) 

 
RESPONDIDO 

 
 
 

5 

“Prezados, gostaria de ter acesso ou saber como ter acesso ao dossiê completo 
(com todas as emendas e pareceres apresentados) referente à tramitação do 
Projeto de Lei da Câmara n° 14 de 2002 (n° na Câmara dos Deputados: PL 
659/1999), que deu origem à Lei nº 10.831/03. Ressalto que já consultei a página 
‘https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/49830’, todavia 
não encontrei todos os documentos relativos à tramitação do referido projeto. 
Desde já agradeço a atenção.” (sic) 

 
 
 

RESPONDIDO 

 
 
 
 

6 

“Prezados e prezadas, boa tarde, sou mestranda em Ciência Política na 
Universidade XXX (XXX) e estou na reta final da minha dissertação de mestrado. 
Gostaria de solicitar acesso à seguinte informação: 
o número de senadores que tinha em cada partido, ou seja, o total de cadeiras 
que foram ocupadas por cada partido nas seguintes datas: 
– 01/02/1991 
– 15/09/1993. 
Desde já muito obrigada pela informação!” (sic) 

 
 
 
 

RESPONDIDO 

 
7 

"Olá, gostaria de saber qual a atual situação dos estudos para a Reforma 
Administrativa Interna conduzidos pela Fundação Instituto de Administração e 
qual o cronograma de execução dessa reforma. Obrigado." (sic) 

 
RESPONDIDO 

 
 

8 

“Prezados, boa tarde! Verificando os documentos que instruíram o PLS 559/2013, 
não consegui encontrar qualquer justificativa à referida propositura - nem mesmo 
um parecer dos trabalhos da Comissão Temporária que a elaborou. Gostaria de 
saber se existe uma justificativa a esta propositura e como eu faço para ter acesso 
a referida justificativa.” (sic) 

 
 

RESPONDIDO 

 
 

9 

"Olá a todos, Gostaria de solicitar, por gentileza, planilha em formato aberto, de 
preferência XLS ou CSV, contendo os gastos de consumo de energia elétrica e água 
na residência oficial da Presidência do Senado Federal, em KWh e em reais, entre 
janeiro de 2011 (ou o registro mais antigo disponível) até a data da resposta, 
discriminando por mês/ano. 

 
 

RESPONDIDO 

10 “Solicito acesso aos ofícios encaminhados pelo relator-geral do orçamento ao 
governo referentes à execução dos recursos da classificação orçamentária RP 9 no 
orçamento de 2021, informando as demandas de parlamentares para repasses. 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 



  

 

 

Lembro que, nos termos da Portaria Interministerial ME/SEGOV-PR Nº 6.145, DE 
24/05/2021 e da Portaria Nº 1.081 (2/6/2021), do Ministério do Desenvolvimento 
Regional, o governo abriu possibilidade de o relator-geral enviar a lista de 
beneficiários de verbas do RP 9. Este pedido vale-se da necessidade de ‘ampla 
publicidade’ sobre todas etapas da execução do RP 9, destacada pelo TCU, no 
julgamento das contas da Presidência no ano de 2020. O TCU recomendou ao 
governo que: ‘b. quanto à execução do orçamento de 2021, adotem as medidas 
necessárias no sentido de que todas as demandas de parlamentares voltadas para 
distribuição de emendas de relator-geral, independentemente da modalidade de 
aplicação, sejam registradas em plataforma eletrônica centralizada mantida pelo 
órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal previsto nos arts. 
3º e 4º da Lei 10.180/2001, da qual seja assegurado amplo acesso público, com 
medidas de fomento à transparência ativa, assim como seja garantida a 
comparabilidade e a rastreabilidade dos dados referentes às solicitações/pedidos 
de distribuição de emendas e sua respectiva execução’. Por deter parte das 
informações, o relator-geral deve fornecer o acesso. Ressalto que o Art. 7, II da LAI 
diz que é direito do cidadão ter acesso a ‘informação contida em registros ou 
documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos 
ou não a arquivos públicos’. Incabível, portanto, o relator-geral alegar que a 
informação deve ser requisitada ao governo. Se, no Senado, apenas o relator-geral 
detiver as informações, esse pedido de acesso à informação deve ser 
encaminhado ao gabinete dele, para que seja oportunizada a resposta, exigida 
pela Lei de Acesso à Informação, no prazo legal.” (sic) 

 
 
 
 
 

11 

“Prezado(a) senhor(a), gostaria de me preparar para o próximo concurso do 
Senado, especificamente para o cargo de consultor em orçamentos, contudo, na 
página do Senado para o próximo concurso, no menu ‘Provas Anteriores’, não 
constam as provas para o cargo de consultor, tampouco para o cargo de consultor 
em orçamentos do concurso de 2011/2012, realizado pela FGV 
(http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/STRANS/hotsite_concurso/). 
Dessa forma, gostaria de solicitar a disponibilização no site (ou envio para meu e-
mail) da prova de consultor de orçamentos do concurso de 2011/2012, realizado 
pela FGV (obs: no site da FGV do concurso, essa prova também não é 
disponibilizada). Grato.” (sic) 

 
 
 
 
 

RESPONDIDO 

12 “Solicito o ano de início de todas as Comissões permanentes do Senado Federal. 
Esses dados servirão para um projeto de pesquisa para o mestrado da faculdade.” 

RESPONDIDO 

 
 
 
 
 

13 

“Informações sobre a CPI da Pandemia. 
- Qual a finalidade; 
- O que, especificamente, está sendo pesquisado; 
- Quais as instituições, órgãos ou setores estão sendo investigados; 
- Se união, estados e municípios são vistoriados; 
- Se os recursos financeiros alocados pela união são fiscalizados; 
- Se essa CPI está sendo imparcial e, 
- Se os componentes senadores são escolhidos igualitariamente conforme suas 
convicções partidárias.” (sic) 

 
 
 
 
 

RESPONDIDO 

14 Solicito saber qual valor é gasto, diariamente, com as reuniões da CPI da 
Pandemia, desde a sua instauração 

RESPONDIDO 

15 “Me manda as emendas do senador Eduardo Gomes de 2019 e 2020.” (sic) RESPONDIDO 
 

16 
Prezados, bom dia! Solicito cópia do documento (relatório) produzido pelo ex-
ministro da Justiça Miguel Reale Júnior e entregue, nesta terça-feira (14), à CPI da 

 
RESPONDIDO 



  

 

 

Covid para embasar o relatório final do senador Renan Calheiros (MDB-AL). 
O documento pode ser enviado em PDF para o e-mail: XXX@gmail.com. Grato 

17 Gostaria de saber sobre os projetos de lei do senador Eduardo Gomes dos anos de 
2019 e 2020 

RESPONDIDO 

18 "Gostaria de saber sobre os projetos de lei e as emendas do senador Irajá Abreu 
dos anos de 2019 e 2020." (sic) 

RESPONDIDO 

 
19 

"Olá. Considerando que o concurso público do Senado foi suspenso devido à 
pandemia, e considerando o avanço na vacinação, gostaria de saber se há previsão 
de retomada do concurso. Obrigado." (sic) 

 
RESPONDIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

"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); 
Considerando que o Senado agrupa outras três despesas a combustíveis e 
lubrificantes, o que impossibilita o levantamento de dados apenas com essa 
rubrica; 
Com fulcro na Constituição Federal, e Leis 12.527/11 e 13.460/17, solicito 
informações individuais sobre os valores reembolsados a cada um dos 
parlamentares desta Casa, exclusivamente no que se referem a combustíveis e 
lubrificantes, no período de 2019, 2020 e o primeiro semestre de 2021, separados 
mês a mês. 
Considerando que a informação pleiteada é 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONDIDO 

 
 
 

21 

“Olá, Gostaria de solicitar a ficha de presença dos senadores nas oitivas da CPI da 
pandemia, inclusos os integrantes, suplentes e eventuais inscritos. Peço que a lista 
de presença seja separada por cada depoente desde o início dos trabalhos até o 
momento mais presente possível. Gostaria também que, além da separação por 
depoente, fossem especificadas as datas, o nome e os partidos dos Senadores 
presentes em cada depoimento. Também peço que seja detalhada a ordem em 
que cada senador inquiriu em cada oitiva. Obrigado.” (sic) 

 
 
 

RESPONDIDO 

 
22 

"Prezado(a), Gostaria de saber acerca do concurso para policial legislativo do 
Senado Federal, há alguma previsão para retomada do edital? Att." (sic) 

 
RESPONDIDO 

 
23 

"Boa tarde, Solicito que sejam disponibilizados os documentos que foram juntados 
aos volumes dos relatório finais dos trabalhos da chamada CPMI "das 
ambulâncias" (criada por meio do requerimento nº 77/2006-CN) - relatório parcial 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO 



  

 

 

nº 1 e relatório final composto por dois volumes (volume I e volume II), 
especificamente as denúncias do Ministério Público e os relatórios dos inquéritos 
da Polícia Federal, além de eventuais laudos periciais do Ministério Público, da 
Polícia Federal, da Receita Federal, da própria CPMI ou de outros órgãos de 
fiscalização e controle que apontaram as estimativas de prejuízos ou perdas 
suportadas pelo Sistema Único de Saúde-SUS ou outros programas do Ministério 
da Saúde. 
Solicito também informar se existem documentos sigilosos no âmbito da CPMI 
"das ambulâncias" (criada por meio do requerimento nº 77/2006-CN), quais são 
esses documentos e onde se encontram arquivados. 
Atenciosamente." (sic) 

 
24 

"Solicito a relação dos maiores desembolsos de despesas médicas feitas a 
senadores de janeiro de 2020 a setembro de 2021. Como o Senado não informa o 
nome dos senadores e dos fornecedores, em respeito à intimidade das pessoas, 
informar apenas o valor e o mês de cada despesa." (sic) 

 
NEGATIVA 

PARCIAL DE 
ACESSO 

25 "Gostaria de informações sobre o custo até o momento Setembro/2021 e previsão 
de custo final da CPI da covid."  

RESPONDIDO 

 
26 

“Gostaria de ter acesso às exposições de motivos da Lei 14024/2020, em especial 
com relação ao inciso terceiro, do artigo 6B e da Lei 13366/2016, artigo 6B, inciso 
segundo.” 

 
RESPONDIDO 

27 "Peço lista de todas as viagens feitas desde janeiro de 2019 pelo presidente do 
Senado em exercício com aeronaves da FAB." (sic) 

RESPONDIDO 

 
28 

"Bom dia. Eu quero saber quais foram as emendas de bancada e individuais dos 
senadores Renan Calheiros, Fernando Collor e Rodrigo Cunha encaminhadas a XXX 
- Alagoas AL município de Alagoas?" (sic) 

 
RESPONDIDO 

 
 
 
 
 
 

29 

“Caros, bom dia! Gostaria de ter acesso aos documentos produzidos pelo 
Congresso Nacional durante a tramitação da Medida Provisória n. 204/1990, 
editada pelo então presidente Fernando Collor, tais como pareceres dos relatores 
(em comissões ou no plenário), substitutivos, emendas e notas taquigráficas de 
eventuais reuniões de comissões que discutiram a MP ou seu projeto de lei de 
conversão ou de sessões do plenário que trataram do tema, conforme descritas na 
ficha de tramitação disponível no site do Congresso Nacional 
(https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-
/mpv/11386). 
Por se tratar de projeto legislativo bastante antigo, consegui informações bastante 
esparsas no Diário do Congresso Nacional sobre as discussões feitas no âmbito 
dessa MP. Se estiverem disponíveis e puderem encaminhar os respectivos PDFs 
seria de grande ajuda! Desde já, agradeço!” (sic) 

 
 
 
 
 
 

RESPONDIDO 

 
 
 

30 

“Olá, sou aluno do doutorado em Ciências da Saúde da XXX e preciso pesquisar 
sobre: 
1 – tudo que tramitou; e 
2 - tudo que foi aprovado sobre: 
doenças negligenciadas ou doenças tropicais negligenciadas. 
Os senhores podem me auxiliar em como fazer essa pesquisa, por favor? 
XXX (XXX -GO)” (sic) 

 
 
 

RESPONDIDO 

 
31 

"Olá. O que o Congresso Nacional tem sobre as seguintes doenças: raiva, 
tracoma, doença de Chagas (tripanossomíase americana), leishmaniose, 
filariose linfática, oncocercose (cegueira dos rios), esquistossomose 

 
RESPONDIDO 



  

 

 

(bilharzíaze), helmintíases transmitidas pelo solo e água e sobre a malária, 
por favor? Gostaria de saber de projetos propostos e leis aprovadas." (sic) 

 
 

32 

Boa tarde, Estou trabalhando recentemente sobre o processo de emendamento 
dos parlamentares às proposições do Executivo (PEC, PL, PLP e MPV). Para realizar 
esta tarefa, preciso que me sejam enviadas as emendas apresentadas pelos 
senadores nas proposições de origem do poder Executivo, entre os anos de 1995 a 
2020. Desde já muito obrigado” (sic) 

 
 

RESPONDIDO 

 
 
 

33 

Sou estudante de Direito na XXX /RS e estou escrevendo um artigo sobre a 
necessidade de uma reforma no Código Penal brasileiro. Para auxiliar na minha 
pesquisa seria de extrema importância que o Senado me enviasse todas as 
proposições que tramitaram na Casa que tinham o intuito de revogar o Decreto Lei 
de 1940 que outorgou nossa atual lei penal. 
Desde já agradeço a atenção e leitura da minha solicitação e espero que possam 
me ajudar! Obrigado!” 

 
 
 

RESPONDIDO 

 
34 

"Gostaria de solicitar como cidadão brasileiro os gastos com a CPI da Pandemia 
desde sua implantação e em todos os níveis, ou seja gastos com pessoal, incluindo 
os parlamentares e com viagens e aquisições." (sic) 

 
RESPONDIDO 

 
35 

"Boa noite! Gostaria de saber algo sobre edital do concurso de Agente Legislativo 
(polícia do Senado Federal). Quando será liberado o orçamento para lançar esse 
edital?" (sic) 

 
RESPONDIDO 

 
 

36 

“Estou tentando acesso ao portal do Orçamento do Senado, especificamente no 
campo do Siga Brasil, mas ao acessar o site, sou direcionado a uma página com 
informação de 'sem conexão'. Sendo assim, gostaria de ter o detalhamento das 
emendas que foram direcionadas a cada senador do estado do Mato Grosso do Sul 
e saber se foram pagas.” 

 
 

RESPONDIDO 

 
37 

"Venho requerer a exposição de motivos do estatuto da Criança e do Adolescente. 
Sou advogada e professora e leciono a disciplina Direito da Criança e do 
Adolescente, de forma que obter a exposição de motivos de ECA em muito 
auxiliará no campo teórico e prático. Desde já agradeço." (sic) 

 
RESPONDIDO 

 
 
 

38 

"Solicito informações sobre as viagens realizadas pelo presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco. Solicito ainda, a lista de todas as viagens feitas desde o mês de 
janeiro de 2019 pelo presidente do Senado em exercício com aeronaves da FAB, 
com data e nomes das pessoas que o acompanharam nessas viagens, mesmo 
aquelas que não faziam parte da comitiva, mas que ocuparam, por exemplo, vagas 
ociosas, incluindo identificação de cada pessoa do voo, sendo da comitiva ou não. 
Por exemplo, indicando cargo ou por qual razão estava no voo.” 

 
 
 

RESPONDIDO 

 
 

39 

Gostaria de saber o valor gasto, até o atual, momento da CPI da Pandemia, é de 
extrema importância para nação brasileira, que diretamente paga com seus 
impostos todos o que aí estão, e com minha análise de cidadão, não vejo isso com 
bons olhos, mas vejo um palco de atrocidades, carregado de ignorância, desacato, 
desrespeito, e demais situações vergonhosas, o Brasil merece respeito, então faça 
valer a verdade é o respeito.¿¿ (sic) 

 
 

RESPONDIDO 

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


