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BBrraassíílliiaa,,  1100  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001144  

  

AAggeennddaa  LLeeggiissllaattiivvaa    

SSiinnddiiccaattoo  NNaacciioonnaall  ddooss  FFuunniioonnáárriiooss  ddoo  BBaannccoo  CCeennttrraall  ––  SSIINNAALL  

PPeerrííooddoo  ddee  1100//0022  aa  1144//0022//22001144  

PPlleennáárriiooss  ((CCââmmaarraa  ee  SSeennaaddoo))::  

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

O Plenário da Câmara dos Deputados inicia a semana com a pauta sobrestada por cinco 
Projetos de Lei em regime de urgência constitucional. 

Nos dias 11 e 13/02, 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 5), 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).      
 

CCoommiissssõõeess  MMiissttaass  qquuee  aannaalliissaamm  MMeeddiiddaass  PPrroovviissóórriiaass::  

Dia 12/02  – Quarta – Feira: 

CCoonnggrreessssoo  NNaacciioonnaall::  

Às 15h, a Comissão Mista destinada a examinar a MP632/2013, que dispõe sobre 
remuneração das Carreiras e dos Planos Especiais de Cargos das Agências 
Reguladoras, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento 

Regulamentação%20do%20Trabalho%20Doméstico:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=600255
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115929


  
 

Datas  e  fatos  importantes  d ist r ibu ídos  com exclus iv idade  para o s  c l ientes  da  
Ton inho Assessor ia  e  Consu l tor ia  Pol í t ica  

 

Brasí l ia -DF,  segunda-feira,  10 de  Fevereiro  de 2014 .  

 

SBS – Ed. Seguradoras - Quadra 01 Bloco K Sala 403 – Brasília – DF - CEP: 70.093-900 
Telefone: (61) 3225-1804 - Fax: (61) 3225-9150 E-mail: thiago@toninhoconsultoria.com.br 

 
Pág. 2 

 

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, das Carreiras e do Plano Especial 
de Cargos do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, da Carreira de 
Perito Federal Agrário, das Carreiras do Hospital das Forças Armadas, da Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI, dos empregados de que trata a Lei nº 8.878, de 11 de 
maio de 1994; autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado; altera 
a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 
1993, a Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, a Lei nº 12.800, de 23 de abril 
de 2013; e dá outras providência, reunir-se-á na Ala Senador Alexandre Costa, 
Plenário nº 09, para a eleição do presidente e do vice-presidente da Comissão. 

  

RReeuunniiõõeess  DDeelliibbeerraattiivvaass  ddaass  CCoommiissssõõeess::  

Dia 11/02 – Terça – Feira: 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  

Às 10h, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Sala de Reuniões nº19, Ala 
Senador Alexandre Costa, poderá apreciar o (a): 
 
Cartões de Crédito: 
 
O parecer do relator, senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA), recomendando a rejeição do 
PLS680/2007 (item 7), 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. 
 
Agentes Públicos/ IR: 
 
O parecer do relator, senador Eduardo Lopes (PRB/RJ), recomendando a rejeição do 
PLS152/2008 (item 12), de autoria do senador Epitácio Cafeteira (PTB/MA), que 
estende aos agentes públicos ocupantes de cargo de provimento em caráter efetivo a 
isenção do imposto de renda dos proventos de aposentadoria ou reforma motivada 
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional. 
 
Dia 12/02 – Quarta – Feira: 

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

Às 14h30, a Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição 170/2012 
(PEC170/12), Plenário 06, Anexo II, poderá deliberar o roteiro de trabalho e 
requerimentos apresentados até a véspera da reunião. 
 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  

http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/134899.pdf
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=83413
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=133855&c=RTF&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=84789
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544274
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Às 10h, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Sala de Reuniões 
nº3, Ala Senador Alexandre Costa, poderá apreciar o (a): 
 
Gratuidades a candidatos em concurso público: 
 
O parecer do relator, senador Inácio Arruda (PCdoB/CE), recomendando a aprovação, 
com substitutivo, da PEC79/2011 (item 23), de autoria do senador Humberto Costa 
(PT/PE), que acresce inciso II-A ao art. 37 da Constituição Federal para isentar de 
pagamento de taxa de inscrição em concurso público os desempregados e os 
trabalhadores com renda mensal igual ou inferior a dois salários mínimos e para 
assegurar que esses desempregados e trabalhadores, uma vez aprovados, terão 
exames pré-admissionais realizados gratuitamente pela rede pública ou conveniada.  
 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=142866&c=PDF&tp=1

