Da ta s e f ato s impo rt ant es distr ibu ído s co m ex clu siv idade par a o s cl ien te s da
Ton inho Asse sso ria e Con sul toria Pol ít ica
Brasília -DF , seg unda -feira , 3 de F ev er eiro d e 2 0 1 4 .

Brasília, 03 de Fevereiro de 2014

Agenda Legislativa
Sindicato Nacional dos Funionários do Banco Central – SINAL
Período de 03/02 a 07/02/2014
Congresso Nacional:
Ocorrerá, nesta segunda-feira (03/02), às 16h, no Plenário da Câmara dos Deputados,
sessão solene do Congresso Nacional destinada à inauguração dos trabalhos da 4ª sessão
legislativa ordinária da 54ª Legislatura.

Plenários (Câmara e Senado):
Câmara dos Deputados:
O Plenário da Câmara dos Deputados inicia a semana com a pauta sobrestada por cinco
Projetos de Lei em regime de urgência e uma Medida Provisória.
Nos dias 04 e 06/02, a partir das 16h, o Plenário da Câmara dos Deputados, poderá
apreciar o (a):
Novo CPC:
O PL6025/2005 (item ÚNICO da terça-feira), de autoria do Senado Federal, que dispõe
sobre o novo Código de Processo Civil. OBS: A votação será para análise dos destaques
apresentados.
Cotas/Concursos Públicos:
O PL6738/2013 (item 6), de autoria do Poder Executivo, que reserva aos negros vinte
por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos
efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das
autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de
economia mista controladas pela União. OBS: A matéria encontra-se em regime de
Urgência Constitucional, com pendência de análise da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC).

Reuniões Deliberativas das Comissões:
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Dia 04/02 – Terça – Feira:
Senado Federal:
Às 10h, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Sala de Reuniões nº19, Ala
Senador Alexandre Costa, poderá apreciar o (a):
Liquidação Extrajudicial das Instituições Financeiras:
O parecer do relator, senador Francisco Dornelles (PP/RJ), recomendando a aprovação,
com substitutivo, ao PLS265/2013 - Complementar (item 2), de autoria senador Vital
do Rêgo (PMDB/PB), que altera os arts. 16, 19 e 29 da Lei nº 6.024, de 13 de março
de 1974, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras, e dá outras providências, para limitar em dois anos a permanência de
instituição financeira em procedimento de liquidação extrajudicial.
Cartões de Crédito:
O parecer do relator, senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA), recomendando a rejeição do
PLS680/2007 (item 8), de autoria do então senador Adelmir Santana (DEM/DF), que
proíbe cláusulas de exclusividade entre bandeiras e adquirentes no mercado de
cartões de crédito e débito. O PLS677/2007 tramita em conjunto.
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