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BBrraassíílliiaa,,  2288  ddee  AAbbrriill  ddee  22001144  

  

AAggeennddaa  LLeeggiissllaattiivvaa    

SSiinnddiiccaattoo  NNaacciioonnaall  ddooss  FFuunniioonnáárriiooss  ddoo  BBaannccoo  CCeennttrraall    ––  SSIINNAALL  

PPeerrííooddoo  ddee  2288//0044  aa  3300//0044//22001144  

 

AAuuddiiêênncciiaass,,  SSeemmiinnáárriiooss  ee  OOuuttrrooss  EEvveennttooss::  

Dia 29/04 – Terça- Feira 

CCoonnggrreessssoo  NNaacciioonnaall::  

Às 15h, a Comissão Mista de Orçamento (CMO), promoverá, no Plenário nº 2, Anexo II, 
da Câmara dos Deputados, audiência pública para debater o Projeto de Lei do 
Congresso Nacional 03/2014 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2015 (LDO 2015). Foram convidados: 
 Miriam Aparecida Belchior - Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. 
 

RReeuunniiõõeess  DDeelliibbeerraattiivvaass  ddaass  CCoommiissssõõeess::  

Dia 29/04 – Terça – Feira: 

CCoonnggrreessssoo  NNaacciioonnaall::  

Às 14h30, a Comissão Especial da MP 632/2013 (MP632/2013), Plenário nº 9, Ala 
Senador Alexandre Costa, Anexo II, poderá apreciar o (a): 
 
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. 
 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  
 

http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115929
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
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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 
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 10), 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 30/04 – Quarta – Feira: 

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 19), 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. 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  

  
Às 10h, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Sala de Reuniões 
nº3, Ala Senador Alexandre Costa, poderá apreciar o (a):  
 
Gratificação por Substituição MP e Magistrados: 
 

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://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.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=944860&filename=Tramitacao-PL+1131/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=499029
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O parecer do relator, senador Eunício Oliveira (PMDB/CE), recomendando a aprovação 
do PLC6/2014 (item 27), de autoria do Ministério Público da União, que dispõe sobre os 
efeitos jurídicos das decisões dos Organismos Internacionais de Proteção aos Direitos 
Humanos e dá outras providências. 
 
Às 11h, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), Plenário 
nº7, Ala Senador Alexandre Costa, poderá apreciar o (a):  
 

Cotas Raciais no Serviço Público: 
 
A relatora, senadora Ana Rita (PT/ES), poderá apresentar parecer ao PLC29/2014 (item 
14), 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. 
 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=148641&c=PDF&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116565
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116761

