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Brasília, 24 de Março de 2014

Agenda Legislativa
Sindicato Nacional dos Funionários do Banco Central – SINAL
Período de 24/03 a 28/03/2014

Plenários (Câmara e Senado):
Câmara dos Deputados:
O Plenário da Câmara dos Deputados inicia a semana com a pauta sobrestada por seis
Projetos de Lei em regime de urgência constitucional.
Nos dias 25 e 27/02, a partir das 16h, o Plenário da Câmara dos Deputados, poderá
apreciar o (a):
Sessão Ordinária
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 24/03 – Segunda - Feira
Senado Federal:
Às 9h, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) promoverá,
no Plenário nº2, Ala Senador Nilo Coelho, Audiência Pública para instruir o PLS 287,
de 2013, sobre "Direito de Greve no Serviço Público". Foram convidados:
 Daro M. Piffer - Vice-Presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de
Estado – FONACATE;
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 Rudinei Marques - Presidente do Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças
e Controle - UNACON SINDICAL;
 Lourenço Ferreira Prado - Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas
Empresas de Crédito – CONTEC;
 Claudio Damasceno - Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil – SINDIFISCO;
 Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça - Secretário de Relações de Trabalho no Serviço
Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG; e
 Manoel Messias Nascimento Melo - Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Reuniões Deliberativas das Comissões:
Dia 25/03 – Terça – Feira:
Câmara dos Deputados:
Às 14h30, a Comissão Especial do Novo Código de Processo Civil (PL6025/2005),
Plenário 9, poderá apreciar a redação final da matéria.
Às 14h30, a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC), Plenário 1,
poderá apreciar o (a):
Cotas/Concursos Públicos:
O parecer do relator, deputado Leonardo Picciani (PMDB/RJ), recomendando a
aprovação, com emendas, ao PL6738/2013 (item 9), 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.
Revisão da Remuneração dos Servidores:
O parecer do relator, deputado Dr. Grilo (SDD/MG), recomendando a aprovação da
PEC185/2012 (item 15), de autoria do deputado Junji Abe (PR/MT), que acrescenta
parágrafos ao art. 37 da Constituição Federal para estabelecer data certa para a
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dá outras providências.
Afastamento do Funcionário Público:
O parecer do relator, deputado Lincoln Portela (PR/MG), recomendando a aprovação do
PL2859/2011 (item 48), de autoria do deputado Rubens Bueno (PPS/PR), que
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estabelece o afastamento imediato de funcionário público em caso de prisão em
flagrante, preventiva ou temporária.
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 6), 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 26/03 – Quarta – Feira:
Câmara dos Deputados:
Às 9h30, a Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), Plenário nº 7, poderá
apreciar o (a):
Prevenção do Câncer/ Funcionárias Públicas:
O parecer da relatora, deputada Érika Kokay (PT/DF), recomendando a aprovação, com
substitutivo, ao PL1131/2011 (item 41), 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 Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI),
Anexo II, plenário nº. 13, poderá apreciar o (a):
Publicação do edital de cobrança da contribuição sindical:
O parecer do relator, deputado Júlio Campos (DEM/MT), recomendando a aprovação do
PL5239/2009 (item 6), de autoria do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), que altera o
art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para alterar o prazo para a publicação do edital de cobrança
da contribuição sindical e incluir a Internet como veículo de publicação.
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Senado Federal:
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 relator, senador Vital do Rego (PMDB/TB), poderá apresentar parecer à PEC63/2013
(item 21), 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.
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