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BBrraassíílliiaa,,  3311  ddee  MMaarrççoo  ddee  22001144  

  

AAggeennddaa  LLeeggiissllaattiivvaa    

SSiinnddiiccaattoo  NNaacciioonnaall  ddooss  FFuunniioonnáárriiooss  ddoo  BBaannccoo  CCeennttrraall  ––  SSIINNAALL  

PPeerrííooddoo  ddee  3311//0033  aa  0044//0044//22001144  

PPlleennáárriiooss  ((CCââmmaarraa  ee  SSeennaaddoo))::  

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

O Plenário da Câmara dos Deputados inicia a semana com a pauta sobrestada por um 
Projeto de Lei em regime de urgência constitucional e duas Medidas Provisórias 

Nos dias 01 e 03/04, a partir das 16h, o Plenário da Câmara dos Deputados, poderá 
apreciar o (a): 

 Sessão Ordinária 

Crime de Corrupção: 

 
O PL5900/2013 (item 1), de autoria do senador Pedro Taques (PDT/MT), que prevê os 
delitos de peculato, concussão, excesso de exação, corrupção passiva e corrupção 
ativa, além de homicídio simples e suas formas qualificadas, como crimes hediondos.  

  

RReeuunniiõõeess  DDeelliibbeerraattiivvaass  ddaass  CCoommiissssõõeess::  

Dia 01/04 – Terça – Feira: 

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

Às 14h30, a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC), Plenário 1, 
poderá apreciar o (a): 
 
Revisão da Remuneração dos Servidores: 
 
O parecer do relator, deputado Dr. Grilo (SDD/MG), recomendando a aprovação da 
PEC185/2012 (item 14), 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: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=583945
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1026504&filename=Tramitacao-PEC+185/2012
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=547008
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O parecer do relator, deputado Lincoln Portela (PR/MG), recomendando a aprovação do 
PL2859/2011 (item 45), de autoria do deputado Rubens Bueno (PPS/PR), que 
estabelece o afastamento imediato de funcionário público em caso de prisão em 
flagrante, preventiva ou temporária. 

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 7), 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), Ala Senador Alexandre Costa, 
Plenário nº 19, poderá apreciar o (a): 
 
Programação Monetária: 
 
O parecer do relator, senador Eduardo Braga (PMDB/AM), recomendando a aprovação, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo, do MSF3/2014 (item 2), de autoria da 
Presidente da República, que encaminha, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 
de junho de 1995, a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2013. 
 
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. 

Dia 02/04 – Quarta – Feira: 

CCoonnggrreessssoo  NNaacciioonnaall::  

Às 14h30, a Comissão Especial da MP 632/2013 (MP632/2013), Plenário nº 6, Ala 
Senador Nilo Coelho, Anexo II, poderá apreciar o (a): 
 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1105015&filename=Tramitacao-PL+2859/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=530319
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.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=146929&c=PDF&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115951
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=115929
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MP de Remuneração de Servidores: 
 
O parecer do relator, senador Antonio Carlos Rodrigues (PR/SP), recomendando a 
aprovação, com substitutivo, ao MP632/2013 (item ÚNICO), 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. 

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

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 13), 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 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC), 
Anexo II, plenário nº 05, poderá apreciar o (a): 
 
Convocação do Presidente do BCB: 
 
O REQ150/2014 CDEIC (item 3), de autoria do deputado Mendonça Filho (DEM/PE), que 
solicita a convocação do Senhor Guido Mantega - Ministro da Fazenda, e do Sr. 
Alexandre Tombini, Presidente do Banco Central do Brasil, a fim de prestarem 
esclarecimentos sobre o recente rebaixamento da classificação de risco do Brasil 
pela agência Standard & Poor's. 
 
Às 10h, a Comissão de Finanças e Tributação (CFT), Anexo II, plenário nº 04, 

poderá apreciar o (a): 
 
Convocação do Presidente do BCB: 
 
O REQ289/2014 CFT (item 5), de autoria do deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ), que 
solicita a convocação do Senhor Guido Mantega - Ministro da Fazenda, e do Sr. 
Alexandre Tombini, Presidente do Banco Central do Brasil, a fim de prestarem 

http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=147153&tp=1
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115929
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=609391
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=609280
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esclarecimentos sobre o recente rebaixamento da classificação de risco do Brasil 
pela agência Standard & Poor's. 
 
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 7), 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. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=669D2CFA77DB3E5064E609B07880ADC1.node2?codteor=1103339&filename=Tramitacao-PL+5239/2009
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=434885

