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Notícias
Pauta prioritária de votações do Senado
Projeto						

PEC 10/2013
PLC 103/2012
PEC 34/2011
PEC 33/2013
PLS 86/2013
PEC 57A/1999

Tema		

Situação
Está na Comissão de Constituição,
Extingue o foro privilegiado em crimes comuns
Justiça e Cidadania (CCJ)
Está na Comissão de Constituição,
Plano Nacional de Educação
Justiça e Cidadania (CCJ)
Cria carreira de estado do médico com dedicação Está na Comissão de Constituição,
exclusiva ao SUS
Justiça e Cidadania (CCJ)
Está na Comissão de Constituição,
Extinção do auxílio-reclusão
Justiça e Cidadania (CCJ)
Está na Comissão de Assuntos
Zera alíquota do Pasep para estados e municípios
Econômicos (CAE)
Encaminhada à comissão mista enExpropriação de terras onde for encontrado tracarregada de consolidar a legislação
balho escravo
federal

PLC 89/2007
(Complementar)

Fixa os montantes mínimos de recursos a serem
Aguarda decisão sobre requerimento
aplicados pelas três esferas da federação em saúde para tramitação conjunta

PLS 248/2013

Institui passe livre para estudantes de todo o país

PEC 20/2013
PEC 18/2013
PLS 245/2011

Está na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ)
Fim do voto secreto em processos de cassação de Aprovado pela Comissão de
mandato
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
Determina a perda imediata dos mandatos de
Aprovada pelo Senado, seguiu para a
parlamentares condenados, em sentença definiCâmara dos Deputados
tiva, por improbidade administrativa
Tipifica o crime de desaparecimento forçado de
Aprovada pelo Senado, foi enviada à
pessoas
Câmara dos Deputados
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Reduz de dois para um o número de suplentes
de senador e proíbe a eleição para o cargo de
PEC 11/2003
cônjuge ou parente consanguíneo do titular
Possibilita a demissão de juízes e promotores
PEC 53/2011
como punição administrativa

Situação
Aprovada pelo Senado, seguiu para a
Câmara dos Deputados
Aprovada pelo Senado, foi enviada à
Câmara dos Deputados
Aprovada pelo Senado, foi enviada à
Câmara dos Deputados
Aprovado pelo Senado, está pronto
para a pauta da Câmara dos Deputados
Aprovado pelo Senado, seguiu para a
Câmara dos Deputados
Aprovada pelo Senado, seguiu para a
Câmara dos Deputados

PEC 3/2011

Facilita o exercício da iniciativa popular

PLS 204/2011

Torna a corrupção crime hediondo

PLS 105/2011

Regime tributário do Simples para advogados

PEC 6/2012

Ficha limpa para servidor público

PLC 46/2013

Reduz a zero as alíquotas das Contribuições Sociais para o PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre as
Aguarda sanção presidencial
receitas decorrentes da atividade de transporte
coletivo municipal

PEC 36/2011

Cria serviço civil obrigatório para egressos de
cursos na área de saúde de faculdades públicas
ou privadas com financiamento público

O governo federal editou medidas
provisórias que tratam do tema

PLC 41/2013

Destinação dos royalties para educação e saúde

Convertido na Lei 12.858/2013

PLC 11/2013

Cria o Sistema Nacional de Combate à Tortura

Convertido na Lei 12.847/2013
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PLS 150/2006

Definição de organização criminosa

Convertido na Lei 12.850/2013

PLS 240/2013
(Complementar)

Convertido na
Lei Complementar 143/2013

PRS 47/2013

Rateio de recursos do Fundo de Participação dos
Estados (FPE)
Altera a arrecadação de direitos autorais pelo
Ecad
Responsabilização da pessoa jurídica por corrupção
Atendimento integral pelo SUS às mulheres vítimas de violência sexual
Amplia as oportunidades para participação popular no processo legislativo

PLC 98/2011

Estatuto da Juventude

Convertido na Lei 12.852/2013

PLS 129/2012
PLC 39/2013
PLC 3/2013

Convertido na Lei 12.853/2013
Convertido na Lei 12.846/2013
Convertido na Lei 12.845/2013
Convertido na
Resolução do Senado Federal 26/2013

