
  

 

SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

Relatório Mensal  

Fevereiro de 2014 

 

1 NÚMERO DE PEDIDOS 

No mês de fevereiro foram recebidas 68 solicitações de 

informações. No Anexo I encontra-se a lista de todos os pedidos de 

informação. 

2 PRAZO DE RESPOSTA 

Dos 68 pedidos de informações, 55 (80,9%) foram atendidos em até 

um dia, 7 (10,3%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 4 (5,2%) entre 

seis e vinte dias e, por fim, 2 (2,9%) pedidos ainda se encontravam 

pendentes de resposta na data de emissão deste relatório. 



  

 

 

3 TEMAS DOS PEDIDOS 

 

4 NEGATIVAS DE ACESSO 

Não houve. 

  

ASSUNTO Total geral %

ARQUIVO 3 4,4%

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 7 10,3%

ATIVIDADE LEGISLATIVA 22 32,4%

BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES 1 1,5%

CONCURSO PÚBLICO 22 32,4%

CONTRATOS E LICITAÇÕES 1 1,5%

LEGISLAÇÃO 3 4,4%

OUTROS 1 1,5%

RECURSO 1 1,5%

REMUNERAÇÃO 2 2,9%

SENADOR 2 2,9%

SERVIDOR 1 1,5%

PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA 2 2,9%

Total geral 68 100,0%



  

 

 

Anexo I – Lista dos pedidos de informação atendidos 

 

"RETIFICANDO A INFORMAÇÃO DA FUNCIONÁRIA, EU NÃO DISSE QUE PARA QUE OCORRA 
PROCESSO CONTRA PARLAMENTAR, A CASA LEGISLATIVA PRECISA AUTORIZAR O STF. A EMENDA 
CONSTITUCIONAL 35 ALTEROU O TEXTO DO ART. 53 CF,  DISPENSANDO A NECESSIDADE DE 
LICENÇA PRÉVIA DA CASA PARA INÍCIO DA AÇÃO PENAL. 
PRECISO SABER QUANTAS LICENÇAS PARA PROCESSAR PARLAMENTARES FORAM CONCEDIDAS E 
NEGADAS PELO SENADO AO STF NO PERÍODO DE JANEIRO 1991 À DEZEMBRO DE 2001 (DATA DA 
ALTERAÇÃO DO ART. MENCIONADO). SOLICITO TAMBÉM QUE SEJA INFORMADO QUANTAS 
SUSTAÇÕES DE PROCESSO CONTRA PARLAMENTARES FORAM REQUERIDAS PELO SENADO AO STF 
NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2002 À JANEIRO DE 2012. 
MUITO OBRIGADA!"  
"Solicito, por favor, a disponibilização em pdf dos cadernos de prova, e respectivos gabaritos,da 
prova de consultor legislativo área direito constitucional e administrativo aplicada em em 2012. 
"Bom dia, gostaria de solicitar o Relatório de Gestão Fiscal do Senado de jan a dez/2013 ( 3º 
quadrimestre). Necessito, na realidade, do Demonstrativo da Despesa com Pessoal deste período. 
Tendo em vista que o prazo final para publicação deste documento era 31/01/2014, acredito que a 
publicação já tenha ocorrido, mas eu não consegui localizar. Desde já agradeço a atenção 

"Em atendimento à legislação em vigor sobre transparência das ações do Estado, solicito as provas, 
preferencialmente em formato eletrônico, de todas as provas de todas as fases do último concurso 
do Senado para Consultor Legislativo de todas as áreas. A organizadora contratada pelo Senado 
(Fundação Getúlio Vargas) não divulgou tal informação infringindo o princípio da publicidade 
isonomia e as regras de transparência.  Entende-se que responsabilidade pelo concurso é do 
próprio Senado, sendo a organizadora uma mera representante do ente legislativo."  

Solicito, por gentileza, a Exposição de Motivos da Lei 9.620, de 2 de abril de 1998. 

"Nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011 - Lei de Acesso à Informação, solicito 
disponibilizar em meio digital (arquivo com extensão .csv ou .txt, com campos delimitados) o 
cadastro dos servidores ativos, inclusive comissionados, dessa Casa Legislativa de  dezembro/2013. 
Solicito que nesse arquivo tenha a matrícula, nome completo, data de admissão, Carreira, Cargo, 
Carga Horária, Órgão de Lotação, Vínculo, e o CPF dos servidores com máscara nos três primeiros 
dígitos e nos dois últimos dígitos (exemplo: ***.592.871-**). Informo que inciso II do § 3º do artigo 
8º da Lei n. 12.527/2011 dispõe: II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como PLANILHAS e TEXTO, de modo a 
facilitar a análise das informações. Solicito que a referida informação seja encaminhada para o 
email wellington.moreira@outlook.com. Obrigado pela atenção."  

"GOSTARIA DE SABER DE QUEM É O VEÍCULO OFICIAL ((0034)) DE UM SENADOR, POIS ESTE ESTAVA 
SENDO UTILIZADO PARA FINS PESSOAIS,FAZENDO COMPRAS EM UM SUPER MERCADO O  SUPER 
MAIA,NA QUADRA 8 DE SOBRADINHO 1 HOJE AS 6:15 HS 04\02\2013. É UM ABSURDO BRINCAR 
COM A PARTE MAIS SENSÍVEL DO CIDADÃO, O DINHEIRO PÚBLICO, ATRAVÉS DESTE NOME IREI 
DENUNCIAR PARA OUTROS ORGÃOS."  



  

 

  "Conforme consta nos autos da ação 389706920124013400, o ex-servidor João Schmit faleceu, 
ainda sim a lista de nomeados nao foi atualizada no site da transparencia. Por favor, atualizar a 
respectiva lista. 
http://www.senado.leg.br/transparencia/rh/pdf/secrh/Candidatos_Nomeados_Concurso_2012.pdf 
Referencia: 
processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=389706920124013400&secao=DF 
76 Despacho 14/11/2013 15:37:29."  

"Solicito acesso ao modelo de provas objetivas e discursivas aplicadas pela FGV para o último 
concurso de Consultor Legislativo, área de Educação e área de Cultura e Desporto 

Farei uma apresentação em Encontro Médico com o tema versando sobre a Lei do Exercício 
Profissional do Médico(Lei 12.842/13). Solicito a V.Sa. se poderia obter um histórico da referida lei 
em sua tramitação por esta Casa, desde seu ingresso através do PL do Senador Geraldo Althoff até 
sua promulgação pela Presidencia da República. Gostaria de saber quantas emendas recebeu, 
quantas audiencias públicas, quantas comissões e outros dados relativos ao trâmite da mesma. 

"Recurso em relação ao pedido de informação nº 0003254/14/WW. Informo que os dados 
disponíveis em http://www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp não 
constam os CPFs com máscara. A divulgação do CPF com máscara não é informação pessoal, haja 
vista que os dados dos servidores do Poder Executivo Federal são divulgados com essa informação. 
Nesse sentido, reitero os termos do pedido de informação nº 0003254/14/WW, solicitando os 
dados dos servidores efetivos, inclusive comissionados, de dezembro/2013, com o CPF com 
máscara nos três primeiros dígitos e nos dois últimos dígitos, como no exemplo: ***.134.901-**. A 
não divulgação do CPF com máscara dificulta o Controle Social, sendo que esse é o espírito da Lei 
de Acesso à Informação."  

"Solicito as informações SETOR1,SETOR2, SETOR3, SETOR4, SETOR5, SETOR6, SETOR7, 
SETOR_EXERCICIO, NOME, TIPO DO VÍNCULO, ADMISSÃO, CARGO, Categoria, CARGO, CATEGORIA, 
FUNCAO, AFASTAMENTO, ISENÇÃO DO PONTO a respeito dos servidores comissionados e efetivos. 
igual ao arquivo TODOS 
(http://www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp) de todos os meses de 
2013 (um arquivo por mês). Solicitação similar ao pedido 0101/14/WW."  

Em 31/02/14 o Presidente Nacional da OAB realizará o Ato Público “Para não Repetir” em 
referência aos 50 anos do Golpe Militar. Na mesma ocasião exibiremos video sobre o jurista 
RAIMUNDO FAORO que também foi Presidente da OAB Federal e atuou na luta pela Anista junto 
com Petronio Portela. Em razão da realização do vídeo, solicito pesquisa de material audiovisual 
(imagens e fotos) sobre o Senador Petronio Portela e Raimundo Faoro, tanto juntos como em 
separados. 
"Gostaria de receber por e-mail, na íntegra o Projeto de Lei Complementar 162-1989, de autoria de 
Fernando Henrique Cardoso, então Senador Federal. Para fins de estudo, e utilização em projeto 
monográfico."  

"Gostaria de saber como consigo modelo de tipos de redação e parecer do Senado???" 

"Ato Institucional (Nº 1), de 9 de abril de 1964." 
"Solicito que me seja enviado por e-mail, a relação nominal dos atuais Senadores da República 
contendo o Estado que representa e quantas vezes foi eleito 



  

 

gostaria de saber se existe algum processo de solicitação de aposentadoria em andamento para o 
cargo de Analista Legislativo, especialidade Administração, e quantos são. 
Além disso, gostaria de saber se existe previsão para nomeação dos aprovados no concurso 
realizado em 2012, ainda em validade."  

"Solicito a íntegra do PL 499/2013 (tipificação do crime de terrorismo) em formato de texto puro. 
Solicito também que os textos sejam disponibilizado em texto no site do senado, já que o formato 
exige menos consumo de banda (cara para quem usa 3G como eu) e já que o formato PDF utilizado 
por vocês, além de propriedade de uma empresa estrangeira, aumenta drasticamente o tamanho 
do arquivo (no caso deste download especifico mesmo o inviabilizando) sem nenhuma vantagem 
oferecer em troca."  

"Boa noite prezados, 
sou bibliotecária recém formada pela UFPE e estou realizando uma pesquisa solicitada por um 
professor a respeito da Legislação que trata das Pensões para os descendentes/dependentes de 
Anistiados da Marinha.  
De acordo os documentos analisados até a presente data, houveram alterações no texto das Leis 
de nº. 3.765, de 4 de maio de 1960, que dispõe sobre as Pensões Militares e a Lei de nº. 6.880, de 9 
de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 
Gostaria de solicitar, caso haja disponível, qualquer outro dado e/ou informação de que disponha 
esta biblioteca, em meio digital, acerca deste assunto, para que eu possa concluir este trabalho. 

 Prezado(a) Senado Federal, 
          Venho através deste, questionar o porquê da demora em colocar em 
     votação o Projeto de Lei nº 2245/2007, que regulamenta os 
     profissionais TECNÓLOGOS. 
     Atualmente, o Brasil tem dado passos constantes rumo ao sucesso 
     nacional e a aprovação deste projeto, que vai favorecer milhares de 
     formados nesta categoria (diga-se de passagem que o governo criou 
     os cursos, mas não criou a profissão), terá reflexo internacional, 
     dada a importância do tema. 
     Sou tecnólogo em edificações, relações públicas, técnico em 
     biocombustível e em informática, além de militar. 
     Muito boa a ação do congresso em aprovar para a categoria médica 
     militar, a atuação em dois empregos. Muito rápida a votação. 
     O quê impede de votarem o PL 2245/07? São 6 anos "rolando papel", e 
     até agora nada de votação. 
     Sai leis para homossexuais, leis para presidiários, leis para 
     médicos militares... e os tecnólogos quando vão se lembrar deles? 
          Atenciosamente, 
          Daniel Vieira 
"Boa tarde! Gostaria de saber quantos processos de aposentadoria existem em andamento para o 
cargo de Analista Legislativo - Especialidade Administração.  
"Prezados, 
Estou pesquisando no site do Senado os nomes dos Presidentes e Vice-presidentes das Comissões 
Permanentes do Senado Federal do Período de 1991 à 2014. Ocorre que só encontro os 
presidentes e vices das Comissões desta legislatura (54º).  
Vocês poderiam enviar algum link ou mesmo a relação dos Presidentes e Vice-presidentes das 
Comissões Permanentes do Senado Federal entre os anos de 1991 à 2014 (da 49ª a 54ª 



  

 
Legislatura)? 
Desde já grato! 

Agradeço a resposta proferida por meio do Serviço de Informação ao Cidadão - Atendimento nº 
1207812, porém ainda tenho problemas em acessar os dados. Nos relatórios da Presidência dos 
anos de 1999 à 2013 eu encontro os nomes dos Presidentes e Vice-presidentes das Comissões 
Permanentes do Senado Federal, porem nos anteriores à 1998 os membros das Comissões são 
apresentados por partidos, sem descriminar os cargos. 
Então, agora só preciso dos nomes dos Presidentes e Vice-presidentes das Comissões Permanentes 
do Senado Federal entre os anos de 1992 à 1998."  
"OS EMPRÉSTIMOS A PAÍSES SÃO APROVADOS PELO SENADO, SE FOR POR VOTAÇÃO, PODERIA 
PASSAR A RELAÇÃO AGRADEÇO."  

"Olá,meu nome é Sabrina Cardoso e gostaria de Saber se haverá concurso do Senado Federal seja 
nível médio ou superior este ano de 2014.E se não qual é a previsão para próximo concurso. 
Se ja ouve a realização de inscrição para   concurso esse ano de 2014 também  gostaria de saber. 

" Olá Meu nome é Sabrina e gostaria se ha algum link que disponibilize os aprovados excedentes no 
ultimo concurso do Senado Federal de 2012. Obrigado"  
"Boa tarde, 
Gostaria de ter acesso às discussões na assembléia nacional constituinte sobre a manutenção do 
voto obrigatório na constituição"  
Gostaria de ter acesso aos seguintes os discursos, atas, discussões, pareceres referentes ao :  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 80, DE 1991 
Autor: SENADOR - Eduardo Suplicy 
"Gostaria de saber se está na pauta dessa casa na reforma do código penal a redução da 
maioridade penal e o fim da redução de progressão de pena para que cometer crime hediondo 
"quero saber quanto ganha um senador."  
"Gostaria de saber quantos servidores na ativa ocupantes do cargo Técnico Legislativo - 
Administração completam os requisitos para a aposentadoria até a data de 04/07/2014. 
Desde já agradeço a atenção."  

"Olá meu nome é Lucilene e gostaria de saber qual a previsão para um proximo concurso do 
Senado Federal."  

"Gostaria de obter acesso ao Regulamento Administrativo do Senado Federal. Desde já agradeço." 

Solicito, se possível, prova com respectivo gabarito de Téc. Legislativo - Polícia Legislativa ocorrida 
no ano de 2012. 

"Prezado Sr. ou Sra., 
gostaria de ter acesso aos textos de justificativa de cada um dos projetos de lei complementares 
que que deram base para o processo legislativo das seguintes leis Complementares Lcp n. 14, de  
8/06/1973, Lcp n. 20, de  1/07/1974 Lcp n. 27, de  4/11/1975, Lcp n. 52, de 17/04/1986,  
NEcessito destes textos de justificativa para pesquisa sobre regiões metropolitanas. 
grato. 

"cópia atualizada do processo numero 011433/13-2, que solicita convocação dos candidatos 
aprovados nos concursos realizados pelos editais n s 2 e 3, de 22/12/2011, para serem lotados nas 
unidades administrativas que especifica."  



  

 

"Boa tarde! Gostaria de interpor recurso contra decisão do diretor da Secretaria de Transparência 
que me negou acesso à informação (solicitada com base na Lei de Acesso à Informação). De acordo 
com essa lei, o recurso deve ser interposto junto a autoridade hierarquicamente superior à que 
proferiu a decisão recorrida. Sendo assim, junto a que autoridade devo interpor meu recurso? 
Quem é o superior hierárquico imediato da Secretaria de Transparência? Desde já agradeço."  

"Prezados, gostaria de saber quantos processos de aposentadoria estão em andamento para o 
cargo de tecnico administrativo? 
Obrigada 
Larissa"  
"Pela lei 12527 peço ata da reunião da mesa do Senado Federal do Dia 28/11/2013, que decide 
sobre transferência de dotação de 2013 para 2014, referente a nomeação de aprovados em 
concurso público. "  
  "Boa tarde, sobre o portal da transparência, vocês não estão informando que quando se gera uma 
consulta o consultado é informado. Não que meu nome não pudesse ser divulgado, mais deveria 
ter a informação."  

"Gostaria de um relatório com as aprovações de matérias em Plenário correspondente aos anos de 
2011, 2012 e 2013."  

"Sou estudante do Curso de Direito na Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central 
(FACHUSC) em Salgueiro-PE, e estou trabalhando juntamente com meu professor em sua tese pela 
UFPE, destarte, solicito o envio de documentos contendo os nomes de todos os senadores eleitos 
no período de 2002 a 2014, estado que está representando e/ou representou e o partido político 
no qual o mesmo é filiado, como também os seus respectivos contatos (e-mail, telefone) para que 
a posteriori possamos selecionar alguns com o intuito de entrevistá-los. Solicito também o envio de 
todos os projetos de leis criminais apresentados no período de 2002 à 2014 para que possamos dar 
continuidade aos trabalhos."  

"A Diretora-Geral do Senado Federal, no ano de 2011, tornou pública, por meio de Edital, a 
abertura de inscrições para concurso público. No âmbito deste concurso, baseado no princípio da 
transparência, SOLICITO cópia dos cadernos de questões das provas aplicadas para os seguintes 
cargos: 
1) Técnico Legislativo, na área de Polícia Legislativa, especialidade Policial Legislativo Federal 
(EDITAL Nº 4, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011); 
2) Consultor Legislativo, na área de Consultoria e Assessoramento Legislativo, especialidade 
Assessoramento Legislativo, subárea Agricultura (EDITAL Nº 1, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011). 
Observação: Favor remeter cópia dos arquivos em formato PDF."  

Solicito que seja informado o quantitativo de aprovados para o cargo de Técnico Legislativo - Apoio 
ao Processo Legislativo, referente ao concurso de 2012, que protocolaram termo de desistência no 
Senado Federal, com especificação de nome e classificação final. 

"Para fazer uma comparação da evolução do salário da autarquia onde atualmente trabalho e o do 
Senado Federal, gostaria que me fosse fornecida uma tabela contendo o valor bruto da 
remuneração de um analista, da especialidade de administração, em início de carreira, que não 
tenha direito a nenhuma gratificação adicional além daquelas que todos os servidores da mesma 
carreira recebem, compreendendo o período de 1994 a 2014. Não seria necessário fornecer a 
remuneração bruta de todos os meses, bastando fornecer a do mês de janeiro de cada ano."  



  

 

O cidadão solicita saber por que apenas dezenove senadores dos vinte e sete membros da CCJ - 
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, compareceram à reunião, na quarta-feira, 19/02, 
para decidir uma matéria de extrema importância e interesse para a sociedade. Pergunta, ainda, 
por que os oito senadores que não compareceram não foram substituídos pelos seus respectivos 
suplentes. Segundo ele, dezenove senadores não possuem o direito de decidirem sobre um tema 
tão importante. 

"Gostaria de saber se existe algum processo de aposentadoria para o cargo de Analista 
Administrativo, especialidade Admistração, em curso no momento."  
"Gostaria de receber o caderno completo (objetiva e discursiva) da prova de consultor do Senado, 
área de Meio Ambiente, com o respectivo gabarito."  
"Senhores Pesquisadores 
Solicito cópia da lei sancionada pelo então Presidente Getúlio Vargas, após a II Guerra Mundial, 
atendendo pedidos de ex-combatentes, autorizando pessoas com deficiência a trabalhar 
livremente em todo território como camelos, sem pagamentos de taxas.  brasileiro. 
Atenciosamente, 
André Moreau."  
"CONSELHO TÉCNICO DA CONSULTORIA LEGISLATIVA. ATAS DE REUNIAO. DELIBERACAO 
REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO. DISTRIBUICAO DOS CARGOS DE CONSULTOR LEGISLATIVO 
POR NÚCLEOS. Solicito-lhes a gentileza de enviar-me cópias das últimas atas de reuniao do 
Conselho Técnico da Conleg nas quais houve deliberacao concernente ao concurso pùblico vigente, 
em especial a ata que homologa a mais recente reparticao do numero de vagas entre os nucleos 
temáticos da Consultoria (hipóteses de 63 e 82 nomeacoes).  
Agradeço antecipadamente pela atencao." 
Solicito-vos cópia da PLC da Medida Provisória 2215/2001. Redador Senador Romeu Tuma 
(Falecido) 

"Temos interesse neste contrato esgotados todas as possibilidades de informação a última foi via 
telefone 61 3303-2160 Sr Felipe onde o mesmo falou que só tinha a mesma informação que está 
no site, em sendo assim nossa pergunta se faz no sentido de se haverá licitação ou será feito 
emergencial vez que o mesmo tem vigência até 07/03/2014, informamos que temos interesse em 
apresentar proposta: 
CONTRATO 20130023 
UNIDADE GESTORA: SENADO FEDERAL (PROCESSO: 200023755201278) CONTRATADA SEISELLES 
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA-ME CNPJ Nº 10.445.514/0001-04 
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE JORNAIS E 
REVISTAS AO SENADO FEDERAL , INCLUINDO AS REDIDENCIAS OFICIAIS DOS SENHORES 
SENADORES DURANTE O PERIODO 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS. 
ASSINATURA 08/03/2013 
PUBLICAÇÃO 12/03/2013 
VIGÊNCIA 08/03 A 07/03/2014."  

"Boa noite! Gostaria de obter o arquivo da prova e o gabarito definitivo final para Consultor 
Legislativo- Comunicações e Tecnologia da Informação, do ano de 2012, promovido pela FGV. "  

"gostaria de saber os nomes dos deputados que votarao contra a maioridade penal isto e uma 
vergonha pois eu sou brasileiro e cada ves que vejo uma votasao dessa me dezestimula de ser 
brasileiro afinal de contas quem paga voceis somos nois porfafor tomem vergonha na cara e 
trabalhem pelo seu pais."  



  

 

"bom dia gostaria de saber os nomes dos deputados que voltaram contra a maioridade penal esse 
aqui e mais um cidadao revoltados contra essa vergonha ja esta na hora de voceis trabalharem 
pelo nosso pais pois todos sabemos que quem lhes paga somos nos por favor tomem vergonha na 
cara principalmente ao partido dos trabalhadores do qual sou um cidadao trabalhador e prisioneiro 
dentro da minha casa com medo de ser mais uma vitima de menores parabens aos deputados e 
senadores que voltaram contra"  

"bom dia gostaria de saber os nomes dos deputados que voltaram contra a maioridade penal esse 
aqui e mais um cidadao revoltados contra essa vergonha ja esta na hora de voceis trabalharem 
pelo nosso pais pois todos sabemos que quem lhes paga somos nos por favor tomem vergonha na 
cara principalmente ao partido dos trabalhadores do qual sou um cidadao trabalhador e prisioneiro 
dentro da minha casa com medo de ser mais uma vitima de menores parabens aos deputados e 
senadores que voltaram contra"  

Gostaria de saber como devo proceder para usar o áudio do Senador Auro de Moura Andrade (01º 
de abril de 1964) numa matéria sobre o Golpe de 64. 
A matéria especial seria para VEJA (tablet e online). 

"EXCELENTÍSSIMOS SENADORES - PLS 166/2010 (pagamento de honorários advocatícios aos 
Advogados Públicos Federais aprovado pela Câmara dos Deputados) INCONSTITUCIONALIDADE: 
  a) - ARTIGO 61, § 1º, DA CF: COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA 
INICIATIVA DE LEIS QUE DÃO DIREITO A AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO DO 
PODER EXECUTIVO . 
 b) - REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO PÚBLICO   EXCLUSIVA POR SUBSÍDIO, EM PARCELA ÚNICA 
(artigos 135 e 39, § 4º, da C. F. ). 
José Rinaldo Albino."  

"De acordo com a Lei de Acesso à Informação, requeiro acesso aos relatórios das investigações 
sobre o uso da Cota Postal e o sumiço de toners do Senado. "  
"Por meio deste acervo de arquivos solicito os seguintes arquivos: 1- A publicação em 05/08/1952 
no DCN página 7651. 2- O Parecer 1238 de 1952 da Comissão de Constituição e Justiça, e a 
publicação de 14/10/1953 no DCN Página 1034. 4- A publicação de 23/10/1953 no DCN página 
1167; 5- O parecer 1343 de 1953 da Comissão de Redação, publicado em 31/10/1953 no DCN 
página: 1252. 6- A publicação em 10/11/1953 no DCN página 1333. 7- O Ofício 1348 de 12/11/1953 
e 8- O Ofício 044569 de 22/07/1954."  

"Foi publicado no BASF do dia 26/02/2014, a Portaria do Diretor-Geral nº 368/2014, nomeando 
analista legislativo especialidade medicina. O Senado Federal extinguiu Secretaria de Assistência 
Médica; Médicos, servidores efetivos foram cedidos ao SUS; equipamento do Senado, idem. 
Considerando que com a extinção da SAMS aposentadoria não é justificativa para nomeação; e que 
se o Senado necessita médicos além daqueles que foram mantidos na instituição deveria solicitar o 
retorno daqueles que foram cedidos, solicito as seguintes informações: as justificativas formais 
para a nomeação e quem a formulou; o número do processo que deu origem à nomeação; quantos 
médicos foram cedidos ao SUS e quais as especialidades; quantos médicos foram mantidos no 
Senado e quais as especialidades; qual a especialidade do nomeado e onde será lotado."  

Sou aluna do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre/RS. Nesse semestre 
concluo meu Projeto de Conclusão de Curso, sob o tema: A responsabilidade Civil no Coméricio 
Eletrônico.  
Diante disso, gostaria de saber como faço para receber material sobre os Projetos de Lei em 
tramitação que tem por objeto alterar o CDC no que tange ao Comércio Eletrônico. 



  

 

"Fiz um questionamento de cujo protocolo é 0015512/14/WW acerca da Portaria 368/2014-DGER 
publicada no dia 26/02/2014. A portaria foi republicada com correções no dia 27/02/2014; em 
decorrencia disso, dispenso resposta ao questionamemento feito naquele protocolo."  

"Gostaria de obter informações  sobre o projeto de lei de trata dos professores de educação física 
no nível fundamental de ensino, pois existem muitos boatos circulando e quero saber o de fato 
está acontecendo."  

"Gostaria de receber informações sobre a tramitação das leis Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 
e PL 201/1950. "  

"Gostaria de saber como faço para enviar um trabalho para eventual publicação na Revista de 
Informação Legislativa. O recebimento dos artigos é contínuo? Quais são as diretrizes para os 
autores que pretendem contribuir? Obrigado!"  

"Meu nome é Hegley, sou acadêmico do 7º período do curso de direito na Fundação Educacional 
Nordeste Mineiro - FENORD, na cidade de Teófilo Otoni e estou fazendo o meu projeto de 
monografia, cujo tema é a inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8742, de 07/12/1993 - Lei 
Orgânica da Assistência Social. Dessa forma, gostaria de ter acesso à ata de votação desta lei para 
ter uma ideia sobre o que pensava o legislador quando da análise do referido dispositivo legal 

 

 


