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BBrraassíílliiaa,,  1122  ddee  MMaaiioo  ddee  22001144  

  

AAggeennddaa  LLeeggiissllaattiivvaa    

SSiinnddiiccaattoo  NNaacciioonnaall  ddooss  FFuunniioonnáárriiooss  ddoo  BBaannccoo  CCeennttrraall  ––  SSIINNAALL    

PPeerrííooddoo  ddee  1122//0055  aa  1166//0055//22001144  

PPlleennáárriiooss  ((CCââmmaarraa  ee  SSeennaaddoo))::  

Câmara dos Deputados: 

O Plenário da Câmara dos Deputados inicia a semana com a pauta sobrestada por uma 
Medida Provisória. 

Nos dias 13 e 15/04, a partir das 16h, o Plenário da Câmara dos Deputados, poderá 
apreciar o (a): 
 

 Terça-Feira (13) 

 
Sessão Ordinária 
 
MP de Remuneração de Servidores: 
 
A MP632/2013 (item 1), de autoria da Presidente da República, 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 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. 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  

O Plenário do Senado Federal inicia a semana com a pauta sobrestada por um Projeto de 
Lei de Conversão. 

Nos dias 13 e 15/04, a partir das 16h, o Plenário do Senado Federal, poderá 
apreciar o (a): 
 
Cotas Raciais no Serviço Público: 
 

http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115929
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O PLC29/2014 (item 5), de autoria da Presidente da República, que reserva aos negros 
20% (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. 
 

RReeuunniiõõeess  DDeelliibbeerraattiivvaass  ddaass  CCoommiissssõõeess::  

Dia 13/05 – Terça – Feira: 

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

Às 14h30, a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC), Plenário 1, 
poderá apreciar o (a): 
 
Subsídio para Carreiras de Servidores Públicos: 
 

O parecer do relator, deputado Décio Lima (PT/SC), recomendando a aprovação da 
PEC391/2014 (item 25), de autoria do deputado Paulão (PT/AL), que fixa parâmetros 
para a remuneração da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil (ARFB), da 
Carreira de Auditoria Fiscal do Trabalho e das carreiras de Auditoria, Fiscalização e 
Arrecadação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que sejam Capital de 
Estado ou com população superior a quinhentos mil habitantes e da Carreira de Nível 
Superior de Fiscal Federal Agropecuário. 
 
Negociação Coletiva no Setor Público: 
 

O parecer do relator, deputado Assis Melo (PCdoB/RS), recomendando a rejeição do 
PL229/2007 (item 44), de autoria do deputado Chico D’Angelo (PT/RS), que 
regulamenta a negociação coletiva de trabalho no setor público. Cria a Mesa de 
Negociação Permanente. 
 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  
 
Às 08h30, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
Financeira e Controle (CMA), Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 06, poderá 
apreciar o (a): 
 
Certidão negativa de crédito para servidores públicos: 
 
O parecer do relator, senador Cristovam Buarque (PDT/DF), recomendando a rejeição 
do PLS527/2007 (item 10), de autoria do senador Sérgio Zambiasi (PTB/RS), que dispõe 
sobre a dispensa da exigência de certidão negativa de serviços de proteção ao 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116761
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A4BFF34A53C622994D93691D6EC0D51B.proposicoesWeb1?codteor=1250938&filename=Tramitacao-PEC+391/2014
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=610489
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1201409&filename=Tramitacao-PL+229/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=342368
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=144314&c=PDF&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=82358


  
 

Data s e  f ato s impo rt antes  d i st r i bu ído s co m ex clu s iv i dade par a o s c l ien te s da  

Ton inho  A s se sso r i a e  Con sul to r i a Po l ít i ca  
 

Brasí l ia -DF ,  seg unda -feira ,  12  de Maio  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. 3 

 

crédito e congêneres para a consignação em folha de pagamento de servidor público 
adquirente de imóvel. 
 
Às 10h, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Ala Senador Alexandre Costa, 
Plenário nº 19, poderá apreciar o (a): 
 
Cartões de Crédito: 
 
O parecer do relator, senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA), recomendando a rejeição do 
PLS680/2007 (item 12), 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. 

Dia 14/05 – Quarta – Feira: 

CCoonnggrreessssoo  NNaacciioonnaall::  

Às 14h30, a Comissão Especial da MP 639/2014 (MP639/2014), Plenário nº 6, Ala 

Senador Nilo Coelho, Anexo II, poderá apreciar o (a): 
 
MP Banco Central: 
 
O parecer do relator, senador Rubem Figueiró (PSDB/MS), recomendando a aprovação 
da MP639/2014 (item ÚNICO), de autoria da Presidente da República, que autoriza o 
Banco Central do Brasil a alienar à Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região 
do Porto do Rio de Janeiro S.A. - CDURP os imóveis que especifica. 

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

Às 9h30, a Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), Plenário nº 7, poderá 
apreciar o (a): 

PEC 555/2006 – Servidores Inativos - SINAL: 

O REQ562/2014 CSSF (item 15), de autoria do deputado João Ananias (PCdoB/CE), que 
requer a inclusão do SINAL - Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central e 
SINDIFISCO NACIONAL - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
no rol dos debatedores do requerimento de Audiência Pública nº 555/2014 que irá 
debater a PEC 555/2006 que revoga o art.4º da Emenda Constitucional nº 41, de 

2003. 
 
Prevenção do Câncer/ Funcionárias Públicas: 
 

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.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116596
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=149407&tp=1
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116596
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=614638
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O parecer da relatora, deputada Érika Kokay (PT/DF), recomendando a aprovação, com 
substitutivo, ao PL1131/2011 (item 34), de autoria da deputada Eliene Rolim (PT/RJ), 
que dispõe sobre a concessão do direito a uma folga anual para a realização de 
exames de controle do câncer de mama e do colo de útero. 

Às 10h, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP), Anexo II, 
plenário nº 12, poderá apreciar o (a): 

Funcionários do BCB – Risco de RH: 

O REQ344/2014 CTASP (item 5), de autoria da deputada Alice Portugal (PCdoB/BA), que 
requer a realização de Audiência Pública para discutir o esvaziamento do quadro de 
funcionários do Banco Central e o "Risco de RH". 
 
Às 14h, a Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição 170/2012 
(PEC170/2012), Plenário A DEFINIR, poderá apreciar o (a): 

PEC da Aposentadoria Integral ao Servidor: 

O parecer do relator, deputado Marçal Filho (PMDB/MS), recomendando a aprovação, 

com substitutivo, à PEC170/2012 (item ÚNICO), de autoria da deputada Andréia Zito 
(PSDB/RJ), que dá nova redação ao inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal. 
Garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez. 
 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  
 
Às 10h, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Sala de Reuniões 
nº3, Ala Senador Alexandre Costa, poderá apreciar o (a):  
 

Verbas Indenizatórias Magistrados e MP: 

 
O parecer do relator, senador Vital do Rego (PMDB/TB), recomendando a aprovação, 
com substitutivo, ao PEC63/2013 (item 1), de autoria do senador Gim Argello (PTB/DF), 
que acrescenta os §§ 9º e 10 ao art. 39 da Constituição, para instituir a parcela 
indenizatória de valorização por tempo na Magistratura e Ministério Público, e dá 
outras providências. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=944860&filename=Tramitacao-PL+1131/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=499029
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=614590
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1245986&filename=Tramitacao-PEC+170/2012
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544274
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=147023&c=PDF&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115294

