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Brasília, 17 de Fevereiro de 2014

Agenda Legislativa
Sindicato Nacional dos Funionários do Banco Central – SINAL
Período de 17/02 a 21/02/2014

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 constitucional.
Nos dias 18 e 20/02, 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).

Audiências, Seminários e Outros Eventos:
Dia 17/12 – Segunda - Feira
Senado Federal:
Às 09h, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH)
promoverá, no Anexo II, plenário nº 02, Ala Senador Nilo Coelho, Audiência Pública
para discutir o tema: "As cotas no Serviço Público: Por um Brasil com oportunidades
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iguais". Foram convidados:
 Libanio Alves Rodrigues; - Diretor Geral do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios – MPDFT;
 Augusto Werneck - Primeiro Professor de Disciplina de Ação Afirmativa no Brasil;
 Frei David Santos - Diretor Executivo da Educação para Afrodescendentes e Carentes
– EDUCAFRO;
 Ciro Bueno - Militante do tema da Inclusão;
 Adilson Moreira - Doutorado em Harvard sobre o tema das Ações Afirmativas.

Reuniões Deliberativas das Comissões:
Dia 18/02 – Terça – Feira:
Senado Federal:
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 18), 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.
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 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.
Dia 19/02 – Quarta – Feira:
Câmara dos Deputados:
Às 14h30, a Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição 170/2012
(PEC170/12), Plenário a definir, poderá apreciar o:
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Convidados para Audiência Pública:
O REQ3/2014, de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), que requer a
realização de Audiência Pública onde será ouvida a Presidente da ANFIP, Dra.
Margarida Lopes de Araújo.
O REQ4/2014, de autoria do deputado Policarpo (PT/DF), que requer a inclusão do
SINAIT - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAL - Sindicato
Nacional dos Funcionários do Banco Central, e SINDIFISCO NACIONAL - Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita federal do Brasil no rol dos debatedores da
Audiência Pública sobre a PEC 170/2012, a qual dá nova redação ao inciso I do § 1º
do art. 40 da Constituição Federal para garantir proventos integrais ao servidor que
se aposentar por invalidez.
O REQ5/2014, de autoria do deputado Alexandre Roso (PSB/RS), que requer a
realização de Audiência Pública onde será ouvido o Presidente do Sindicato Nacional
dos auditores - fiscais da Receita Federal do Brasil - Sindifisco, o senhor Cláudio
Márcio Oliveira Damasceno"
Senado Federal:
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 17), 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.
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