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BBrraassíílliiaa,,  1144  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001144  

  

AAggeennddaa  LLeeggiissllaattiivvaa    

SSiinnddiiccaattoo  NNaacciioonnaall  ddooss  FFuunniioonnáárriiooss  ddoo  BBaannccoo  CCeennttrraall  ––  SSIINNAALL  

PPeerrííooddoo  ddee  1144//0077  aa  2288//0077//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 14 a 17/07, a partir das 16h, o Plenário da Câmara dos Deputados, poderá 
apreciar o (a): 
 

 Segunda-Feira (01) 
 
Sessão Extraordinária 
 
Planos de Benefícios e Custeio da Previdência Social: 
 

O PL7078/2002 (item 11 – 2ª sessão extraordinária), de autoria do Poder Executivo, que 
consolida a legislação que dispõe sobre os Planos de Benefícios e Custeio da 
Previdência Social e sobre a organização da Seguridade Social. 
 
Proventos Integrais ao Servidor Aposentado por Invalidez: 
 
A PEC170/2012 (item 14 – 2ª Extraordinária), de autoria da deputada Andreia Zito 
(PSDB/RJ), que garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por 
invalidez. 
 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  

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

Nos dias 15 a 17/06, a partir das 16h, o Plenário do Senado Federal, poderá 
apreciar o (a): 
 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=62339
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544274
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 Terça-Feira (15) 
 
Banco Central/Alienação de Imóveis: 
 

A MP639/2014 (item 1), 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. 
 
PEC do ATS a Magistrados e Membros do MP: 
 
A quarta sessão de discussão da PEC63/2013 (item 11), de autoria do senador Gim 
(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. 
 
Código de Defesa do Consumidor: 
 
O PLS283/2012 (item 15), de autoria do senador José Sarney (PMDB/AP), que dispõe 
sobre o novo Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do 
crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção do superendividamento. 
 
Nova Lei de Licitações: 
 
O PLS559/2013 (item 18), de autoria da Comissão Temporária de Modernização da Lei 
de Licitações e Contratos, que institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. 
 

 Quarta-Feira (16) 
 
PEC do ATS a Magistrados e Membros do MP: 
 
A quinta sessão de discussão da PEC63/2013 (item 2), de autoria do senador Gim 
(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. 
 

RReeuunniiõõeess  DDeelliibbeerraattiivvaass  ddaass  CCoommiissssõõeess::  

Dia 15/07 – Terça – Feira: 

Congresso Nacional: 
 

Às 14h30, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), 
Plenário 2 do anexo II, poderá apreciar o (a): 
 

http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116596
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115294
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106773
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115294
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Diretrizes Orçamentárias 2015: 
 
O Relatório Preliminar, relator senador Vital do Rêgo (PMDB/PB), recomentando a 
aprovação, com emendas, ao PLN3/2014 (item 1), de autoria da Presidência da 
República, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2015. 
 
Audiência Pública/ GEAP/ MPOG: 
 
O REQ6/2014 (item 7), deputado Nilson Leitão (PSDB/MT), que solicita seja convocada 
a Sra. Miriam Belchior, Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito 
desta Comissão, para prestar esclarecimentos acerca da edição do Decreto 
Presidencial s/n, de 7 de outubro de 2013, que autoriza a contratação direta da 
GEAP - Autogestão em Saúde, sem a necessária realização de licitação. 

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

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

  
 
Limite de Despesas com Pessoal: 
 

O parecer do relator, deputado Anthony Garotinho (PR/RJ), recomendando a rejeição 
do PLP549/2009 (item 16), de autoria do senador Romero Jucá (PMDB/RR), acresce 
dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), para dispor sobre limites às despesas com pessoal e encargos sociais da União 
e com obras, instalações e projetos de construção de novas sedes, ampliações ou 
reformas da Administração Pública. 

  
Verbas Indenizatórias dos Servidores Públicos: 
 
O parecer do relator, deputado Fábio Trad (PMDB/MS), recomendando a aprovação da 
PEC271/2013 (item 23), de autoria do deputado Augusto Carvalho (SD/DF), que 
acrescenta o art. 37-A na Constituição Federal dispondo sobre o valor das verbas 
indenizatórias pagas aos servidores públicos da União. 

  
Negociação Coletiva no Setor Público: 
 

O parecer do relator, deputado Assis Melo (PCdoB/RS), recomendando a rejeição do 
PL229/2007 (item 45), 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. 

  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1259301&filename=Tramitacao-RPLE+1/2014+CMO+%3D%3E+PLN+3/2014+CN
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=612860
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=613035
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1012710&filename=Tramitacao-PLP+549/2009
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465296
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=83268089C66067ADAD1371254C5824D8.node2?codteor=1125549&filename=Tramitacao-PEC+271/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=579252
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1201409&filename=Tramitacao-PL+229/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=342368
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Às 15h, a Comissão Especial sobre Arbitragem (PL7108/2014), Plenário 3, poderá 
apreciar o (a): 

  
PL sobre Arbitragem: 
 

O parecer do relator, deputado Edinho Araújo (PMDB/SP), recomendando a aprovação 
do PL7108/2014 (item ÚNICO), de autoria do senador Renan Calheiros (PMDB/AL), que 
altera a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, para ampliar o âmbito de aplicação da arbitragem e dispor sobre 
a escolha dos árbitros quando as partes recorrem a órgão arbitral, a interrupção da 
prescrição pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de 
urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral, a sentença arbitral e o incentivo 
ao estudo do instituto da arbitragem; e revoga dispositivos da Lei nº 9.307, de 23 de 
setembro de 1996. 

  

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 21), de autoria do senador Sérgio Zambiasi (PTB/RS), que dispõe 
sobre a dispensa da exigência de certidão negativa de serviços de proteção ao 
crédito e congêneres para a consignação em folha de pagamento de servidor público 
adquirente de imóvel. 

Dia 16/07 – Quarta – Feira: 

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

Às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC), 
Plenário nº 5, poderá apreciar o (a): 
 
Programação Monetária: 

O parecer da relatora, deputada Rebecca Garcia (PP/AM), recomendando a arpovação 
do PDC1464/2014 (item 4), de autoria do Senado Federal, que aprova a Programação 
Monetária para o 4º trimestre de 2013. 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  

  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606030
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1265779&filename=Tramitacao-PL+7108/2014
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606030
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
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1258984&filename=Tramitacao-PDC+1464/2014
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=612605
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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):  
 
Greve Durante a Copa: 
 
O parecer da relatora, senadora Gleise Hoffman (PT/PR), recomendando a rejeição do 
PLS728/2011 (item 13), de autoria do senador Marcelo Crivella (PRB/RJ), que define 
crimes e infrações administrativas com vistas a incrementar a segurança da Copa das 
Confederações FIFA de 2013 e da Copa do Mundo de Futebol de 2014, além de 
prever o incidente de celeridade processual e medidas cautelares específicas, bem 
como disciplinar o direito de greve no período que antecede e durante a realização 
dos eventos, entre outras providências. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=149144&c=PDF&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103652

