
  

 

 

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

 
Dezembro de 2021 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 20 (anexo) 

Distribuição mensal em 2021 

 

 2. Prazo de resposta 

  

28 28

51
40

51

36 40
46

39
27

15
20

ATÉ 1 DIA: 10
50%

DE 2 A 5 DIAS: 2
10%

DE 6 A 20 DIAS: 8
40%

MAIS DE 20 DIAS: 0
0%

EM TRATAMENTO: 0
0%



  

 

 

3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 11 55,0% 
CONCURSO PÚBLICO 3 15,0% 
SENADOR 2 10,0% 
CEAPS E NOTA FISCAL 1 5,0% 
REMUNERAÇÃO 1 5,0% 
DIÁRIAS E PASSAGENS 1 5,0% 
OUTROS 1 5,0% 
TOTAL GERAL 20 100,0% 

 
 
 
4. Local da informação recuperada 
 

 
 
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Não houve qualquer negativa de acesso à informação. 
 Nenhum recurso foi protocolado em dezembro de 2021. 

PORTAL: 13
(65%)

DEMAIS FONTES: 7
(35%)

INEXISTENTE: 0
(0%)

PORTAL DEMAIS FONTES INEXISTENTE



  

 

 

Anexo 

Pedidos de informação de dezembro de 2021 Status 

1 
“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 os dados da CEAPS 
para despesas com alimentação são apresentados conjuntamente a outras três, o 
que inviabiliza a realização a pesquisa sobre apenas uma só despesa; com fulcro na 
Constituição Federal, e Leis 12.527/11 e 13.460/17, solicito relação em arquivo 
aberto (XLS, XLSX ou CSV) dos reembolsos efetuados pela CEAPS aos senadores e 
senadoras referentes apenas à alimentação, no período de janeiro de 2019 até o 
mais recente, constando ao menos o nome do(a) parlamentar, nome do 
fornecedor, data da despesa e valor reembolsado. 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 

2 
"Exposição de motivos e justificativa - Projeto de Lei do Senado n° 477, de 2015." 
(sic) 

RESPONDIDO 

3 “Olá boa tarde, estou interessado nos concursos do Senado Federal, gostaria de 
receber informações! Obrigado.” (sic) RESPONDIDO 

4 "Solicito, em arquivo aberto (CSV, por exemplo), por mês, a lista de desconto do 
salário dos senadores desde janeiro de 2019. O arquivo deve informar o 1) nome 
do parlamentar, 2) a UF do parlamentar, 3) o partido do parlamentar, 4) o valor do 
desconto mensal (em reais), 5) o mês de referência, 6) o ano de referência e 7) o 
motivo do desconto salarial. Os dados devem ser os mais recentes possível. Além 
disso, gostaria de saber se, além dos senadores, algum outro funcionário do 
Senado Federal pode sofrer descontos no salário." (sic) 

RESPONDIDO 

5 “Boa tarde, gostaria de requerer esclarecimentos acerca das justificativas que 
alicerçaram a Emenda N° 99 - PLEN (Substitutivo ao PLS 559, de 2013). Quais 
foram, por favor? Além disso, quais foram os motivos que fundamentaram a 
criação do art. 337-L da Lei 14.133/2021 e quais as razões para se ter retirado dos 
‘Crimes e das Penas’ o ato de ‘Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação 
instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela 
decorrente: elevando arbitrariamente o preço’ presente no art.96, inciso I da Lei 
8.666/93? 
Desde já, muito obrigado. Atenciosamente, XXX” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

6 “Prezados, 
Seria possível informar, por favor, quantos discursos foram proferidos por 
senadores sobre o Japão, no período de 1985 a 2021? 
Atenciosamente, XXX” (sic) 

RESPONDIDO 

7 "Prezados, 
Gostaria de saber, por favor, quantas vezes, entre 1985 e 2021, o Senado Federal, 
e suas comissões, convocaram o ministro das Relações Exteriores para, 
pessoalmente, prestar informação sobre assunto determinado, nos termos do art. 
50 da Constituição de 1988? 
Agradeço, desde já, a gentileza da resposta. 
Atenciosamente, XXX." (sic) 

RESPONDIDO 

8 “Prezado, 
Solicito informações gerais e sobre os gastos da viagem de senador Zequinha 
Marinho para o Pará no período de junho de 2021 detalhando: 
• Composição da comitiva. 
• Agenda e reuniões. No caso de reuniões com atas ou relatórios se possível enviar 
essas. 
• Gastos, detalhados por: alimentação, hospedagem, passagens aéreas ou 
terrestres favor informar se os valores dizem respeito à comitiva como um todo. 
Requisito que os dados, quando possível, sejam fornecidos em formato aberto 
(planilha em *.xls, ou *.csv) nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 
e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos 
(vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-
abertos). 
Desde já agradeço pela disponibilidade.” (sic) 

RESPONDIDO 

9 "Entre 1985 e 2021, gostaria de saber, por favor, quantos i) projetos de lei; ii) 
indicações; e iii) requerimentos foram realizados por Senadores sobre: 
1. temas de política exterior; 
2. Japão. 
Agradeço o apoio! 
Atenciosamente, XXX." (sic) 

RESPONDIDO 

10 “Boa noite, como cidadã nunca vi tanta PEC circulando pelos corredores do 
Congresso. Diante disso, gostaria de ser informada sobre quantas foram 
apresentadas e promulgadas nos seguintes períodos: 
Governos FHC 
Governos Lula 
Governo Dilma (5a e 3m) 
Governo Temer 
Governo Bolsonaro 
Agradeço muito essas informações.” (sic) 

RESPONDIDO 

11 “Caros Senhores! Gostaria de saber se já tem alguma previsão no que tange ao 
concurso do Senado, pois a última informação que obtive a respeito do concurso 
do Senado era que o concurso outrora suspenso devido à pandemia retornaria tão 
logo a situação normalizasse. No entanto, de acordo com mídias e notícias, o 
cenário pandêmico tem diminuído e muitas autarquias como Ibama, ICM-bio, 
tribunal como TCU, dentre outros tem seus concursos em andamentos 
confirmando a informação supracitada. Sendo assim, reitero a pergunta feita com 

RESPONDIDO 



  

 

 

o objetivo de saber se existe alguma previsão dos senhores em relação ao 
concurso do Senado Federal. Atenciosamente: XXX.” (sic) 

12 “Boa tarde, 
Eu gostaria, por favor, de ter acesso às discussões que tramitaram no Senado - 
bem como as alterações e qualquer outro documento - relativas ao Projeto de Lei 
6.134/1991 (Oriundo da Câmara dos Deputados, encaminhado pelo então 
presidente da República Fernando Collor), o qual originou a Lei 8.176/1991.” (sic) 

RESPONDIDO 

13 "Prezados, 
Há, hoje, em tramitação no Senado Federal, alguma PEC que solicita alteração do 
art 49 ou do art. 84 da Constituição Federal? 
Seria possível compartilhar uma lista das PECs que foram apresentadas com 
solicitação de alteração dos art. 49 e art. 84 da CF/88 entre 1985 e 2021, por favor? 
Agradeço desde já a atenção. XXX" (sic) 

RESPONDIDO 

14 "Gostaria de obter um maior entendimento no processo de adesão do Brasil sobre 
os tratados internacionais. Seria: tudo a respeito do rito, de requisitos e do passo a 
passo para aderir a qualquer tratado internacional." 

RESPONDIDO 

15 “Brasília, 13 de dezembro de 2021 
 
Ilmo. Sr. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e assessores: 
 
Eu, XXX, portador do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, endereço eletrônico 
XXX@gmail.com, residente e domiciliado em Brasília, com fundamento na Lei 
12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas) vem requerer o acesso (e 
eventualmente cópia), em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 
12.527/11), aos seguintes dados: 
1 – Quantos registros de boletins de ocorrência foram feitos ao longo do ano de 
2021 no Senado Federal? 
2 - Quantos registros de boletins de ocorrência foram feitos ao longo do ano de 
2020 no Senado Federal? 
3 - Quais os motivos dessas ocorrências em 2021, lembrando que trata-se de um 
pedido pela natureza da ocorrência, não detalhes a respeito de quem as cometeu. 
Dessa forma não se trata de romper nenhuma espécie de sigilo. 
4 - Quantos casos houve encaminhamento para outras polícias ou autoridades? 
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. 
XXX 
XXX@gmail.com.br 
XXX, Brasília.” (sic) 

RESPONDIDO 

16 "Prezados, 
Com base na LAI solicito que me seja fornecidas informações sobre emendas: 
parlamentares, de qualquer natureza, efetivamente processadas, empenhadas e 
pagas, destinadas a entidades públicas tais como: municípios, consórcios 
intermunicipais, consórcios Inter federativos (compostos por governos municipais, 
e suas agências, com governos estaduais e/ou União), para custeio ou 

RESPONDIDO 



  

 

 

investimento nas área de serviços públicos básicos: saúde, educação, mobilidade 
urbana, saneamento, meio ambiente, vigilância sanitária animal e demais itens 
cuja a responsabilidade seja compartilhada entre entes federados. Gostaria que 
esta informação fosse disponibilizada de 2008 até o presente." (sic) 

17 "Solicito informações completas sobre a tramitação das Leis nº 12.305/2010, 
11.445/2007 e 11.107/2005." (sic) RESPONDIDO 

18 “Prezados, 
Gostaria, por favor, de solicitar as seguintes informações: 
- Desde 1985, quantas propostas de emenda à Constituição sobre relações 
exteriores foram apresentadas por senadores? 
- Entre 1985 e 2021, quantos projetos de lei foram apresentados no Senado sobre: 
i) relações exteriores e ii) Japão? 
- Entre 1985 e 2021, quantas indicações e requerimentos foram apresentados por 
senadores sobre i) temas de política externa e ii) sobre o Japão? 
- Entre 1985 e 2021, quantas sessões dedicadas especificamente ao Japão foram 
realizadas no Senado Federal? 
- Até o presente momento, quantos grupos de amizade foram criados por 
resolução da Câmara dos Deputados? 
Ficarei grata com qualquer apoio que me ajudar a levantar as informações sobre as 
questões acima indicadas. 
Cordialmente, XXX” (sic) 

RESPONDIDO 

19 “Prezados Senhores, sou um internacionalista recém-saído da faculdade 
(literalmente, visto que colei grau em 16 de dezembro do ano corrente), 
cadeirante e com dúvidas sobre a própria carreira. Estudei muitos anos para ser 
um ‘itamarateca’, como quase todos os graduandos na área sonham em fazer, mas 
acabei deixando a diplomacia de lado por não me dar nada bem com o francês, 
embora domine o inglês e o espanhol. Acabei enveredando para a área de 
Tecnologia da Informação, mas ainda vejo o serviço público como um caminho 
estável, especialmente dada a minha deficiência. Assim, gostaria de saber se a 
Comissão de Relações Exteriores possui um corpo de apoio aos seus trabalhos e, 
em caso positivo, qual a forma de juntar-me a ele. Sendo por meio de concurso, 
existe alguma previsão de quando será o próximo? Grato desde já pela atenção.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

20 “PEDIDO DE INFORMAÇÃO CONFORME LEI 12.527 
Brasília ___ de Dezembro de 2021 
SENADO FEDERAL 
Caro(a) Senhor(a) Diretor(A), Secretário(A) ou Autoridade responsável, 
Eu, XXX, inscrito(a) no RG sob o número XXXX-DF, 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 – , dirige-se respeitosamente a Vossa Senhoria, 
com o objetivo de apresentar seguintes requerimentos e informações relacionadas 
a processos judiciais e administrativos. 
1. O Requerente solicita saber informações a respeito de todos os senadores, da 
ativa, aposentados e/ou da reserva (se for o caso), sobre os seguintes casos; 
- Quantidade de senadores que respondem, ou já responderam a processos 
judiciais ou administrativos no âmbito de suas atribuições ou não. 
- Quantidade e quais os tipos de processos, cíveis, criminais ou administrativos. 
- Qual o andamento do(s) processo(s). 
- Quantidade de senadores afastados devido a processo judicial ou administrativo. 

RESPONDIDO 



  

 

 

- Quantidade de senadores exonerados devido a processo judicial ou 
administrativo. 
- Quantidade de senadores que estão respondendo processo judicial ou 
administrativo, mas que permanecem realizando suas funções públicas, sejam por 
qualquer motivo. 
2. O Requerente solicita o acesso a todos os documentos relacionados acima 
citados, com [DESCRIÇÃO DETALHADA, CLARA, PRECISA E OBJETIVA DA 
INFORMAÇÃO] 
3. O Requerente deseja tais informações apenas para elaboração de um 
MANDADO DE SEGURANÇA, com embasamento jurídico e com informações 
oficiais, desejo comprovar que uma condenação ou um processo judicial, não 
define o caráter de uma pessoa.” (sic) 
 


