
ATO Nº 4, DE 2013 – CI 

Altera o Ato nº 1, de 2009 – CI, para dispor sobre a 
análise preliminar da admissibilidade da indicação, e 
o Ato nº 2, de 2009 – CI, para dispor sobre o horário 
das reuniões ordinárias da Comissão de Serviços de 
Infraestrutura. 

 

A COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO SENADO FEDERAL 
resolve: 

 

Art. 1º Dê-se ao art. 1º do Ato nº 1, de 2009 – CI, a seguinte redação: 

“Art. 1º ...................................................................................... 

...................................................................................................... 

§3º – A Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado 
Federal fará uma análise preliminar da admissibilidade do indicado, 
considerando a documentação apresentada por ele, os princípios contidos 
no art. 37 da Constituição Federal e o disposto no art. 5º da Lei nº 9.986, 
de 18 de julho de 2000. 

§4º – Em caso de não observância dos princípios contidos no art. 
37 da Constituição Federal e do disposto na Lei nº 9.986, de 18 de julho 
de 2000, o Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura 
devolverá a mensagem ao Presidente do Senado Federal, que tomará as 
devidas providências.” (NR) 

 

Art. 2º Dê-se ao art. 2º do Ato nº 1, de 2009 – CI, a seguinte redação: 

“Art. 2º A avaliação do indicado será feita em três etapas: 

I - na primeira etapa, a Comissão de Serviços de Infraestrutura 
fará uma análise prévia da admissibilidade do indicado, considerando a 
documentação apresentada, os princípios contidos no art. 37 da 
Constituição Federal e o disposto no art. 5º da Lei nº 9.986, de 2000; 

II - na segunda etapa, o relator apresentará o relatório  à 
comissão 



III - ainda na segunda etapa, o relator poderá discutir com os 
membros da Comissão o conteúdo das questões que serão formuladas ao 
indicado; 

IV -  na terceira etapa, o indicado será submetido à arguição dos 
membros da Comissão e em seguida o relatório será votado. 

§ 1º Não será exigida a presença do candidato na primeira e na 
segunda etapa. 

§ 2º Será concedida, automaticamente, vista coletiva após a 
apresentação e discussão do relatório na segunda etapa. 

§ 3º Haverá um intervalo máximo de duas sessões entre a 
segunda e a terceira etapa.” (NR) 

 

Art. 3º Dê-se ao art. 1º do Ato nº 2, de 2009 – CI, a seguinte redação: 

“Art. 1º Até que seja alterado por Resolução o art. 107, inciso I, 
alínea b do Regimento Interno do Senado Federal, a Comissão de 
Serviços de Infraestrutura (CI) reunir-se-á semanalmente durante a 
sessão legislativa ordinária, para fins deliberativos e demais atividades 
regimentais e ordinárias que lhe competem, às quartas-feiras, às oito 
horas e trinta minutos. 

.........................................................................................” (NR) 

 

Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala da Comissão, em 27 de fevereiro de 2013. 

 

Senador FERNANDO COLLOR 

Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura 

 


