Datas e fatos importantes distribuídos com exclusividade para os clientes da
Toninho Assessoria e Consultoria Política
Brasília-DF, terça-feira, 3 de Junho de 2014.

Brasília, 02 de Junho de 2014

Agenda Legislativa
Sindicato Nacional dos Funionários do Banco Central – SINAL
Período de 02/06 a 06/06/2014

Plenários (Câmara e Senado):
Câmara dos Deputados:
O Plenário da Câmara dos Deputados inicia a semana com a pauta livre para votações
Nos dias 02 a 06/06, a partir das 16h, o Plenário da Câmara dos Deputados, poderá
apreciar o (a):
Terça-Feira (03)
Sessão Extraordinária
Proventos Integrais ao Servidor Aposentado por Invalidez:
A PEC170/2012 (item 4), de autoria da deputada Andreia Zito (PSDB/RJ), que garante
proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez.

Senado Federal:
O Plenário do Senado Federal inicia a semana com a pauta livre para votações.
Nos dias 02 a 06/06, a partir das 16h, o Plenário do Senado Federal, poderá
apreciar o (a):
Segunda-Feira (02)
PEC do ATS a Magistrados e Membros do MP:
A segunda sessão de discussão da PEC63/2013 (item 4), 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.
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Terça-Feira (03)
PEC do ATS a Magistrados e Membros do MP:
A terceira sessão de discussão da PEC63/2013 (item 3), 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.
Quarta-Feira (04)
PEC do ATS a Magistrados e Membros do MP:
A quarta sessão de discussão da PEC63/2013 (item 1), 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.
Gratificação por Substituição:
O PLC6/2014 (item 12), de autoria do Ministério Público da União, que Institui a
gratificação por exercício cumulativo de ofícios dos membros do Ministério Público
da União e Magistrados.
Quinta-Feira (04)
PEC do ATS a Magistrados e Membros do MP:
A quinta sessão de discussão da PEC63/2013 (item 1), 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.

Audiências, Seminários e Outros Eventos:
Dia 05/06 – Quinta - Feira
Câmara dos Deputados:
Às 9h30, a Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) promoverá, no Plenário A
DEFINIR, Anexo II, Audiência Pública para Debater a proposta que revoga a cobrança
de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos
aposentados (Contribuição de Inativos) - PEC nº 555 de 2006. Foram convidados:
 Benedito Adalberto Brunca - Secretário de Políticas de Previdência Social;
 Representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
 Margarida Lopes de Araújo - Presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP;
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 Daro Marcos Piffer - Presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco
Central;
 Edison Guilherme Haubert - Presidente do Movimento dos Servidores Públicos
Aposentados e Pensionistas – MOSAP; e
 Silvia Helena de Alencar Felismino - Presidente do Sindicato Nacional dos Analistas
Tributários da Receita Federal do Brasil – SINDIRECEITA.

Reuniões Deliberativas das Comissões:
Dia 03/06 – Terça – Feira:
Câmara dos Deputados:
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.
Negociação Coletiva no Setor Público:
O parecer do relator, deputado Assis Melo (PCdoB/RS), recomendando a rejeição do
PL229/2007 (item 53), 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.
Senado Federal:
Às 9h, na Sala nº 2 da Ala Senador Nilo Coelho, será instalada a Comissão
Temporária para análise do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei do Senado 166/2010, que reforma o Código de Processo Civil (CPC). Na reunião
serão eleitos o presidente e o vice-presidente do colegiado e indicados o relatorgeral e os relatores parciais.
Às 10h, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Ala Senador Alexandre Costa,
Plenário nº 19, poderá apreciar o (a):
Cartões de Crédito:
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O parecer do relator, senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA), recomendando a rejeição do
PLS680/2007 (item 13), 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.
Isenção do IR de Servidores Deficientes:
O parecer do relator, senador Antonio Carlos Rodrigues (PR/SP), recomendando a
rejeição do PLS152/2013 (item 20), de autoria do senador Epitácio Cafeteira (PTB/MA),
que altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para estender aos agentes
públicos ocupantes de cargo de provimento em caráter efetivo a isenção do imposto
de renda dos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional.
Às 11h, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), Plenário 15 da Ala Senador
Alexandre Costa, poderá apreciar o (a):
Servidor Estudante/ Regime Jurídico dos Servidores:
O parecer do relator, senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE), recomendando a
aprovação, com emenda, do PLS397/2013 (item 3 – 2ª Parte), de autoria do senador
Acir Gurgacz (PDT/RO), que acresce parágrafos ao art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, que “Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais.”, dispondo que para a
concessão de horário especial ao servidor estudante, será exigida a emissão de
comprovação da frequência pela instituição de ensino pública ou privada
reconhecida pelo Ministério da Educação; dispõe que o estudante que comprovar a
frequência às aulas na forma do parágrafo anterior não sofrerá nenhuma espécie de
prejuízo salarial e nem perda da possibilidade de promoção dentro da repartição a
que estiver servindo.
Dia 04/06 – Quarta – Feira:
Senado Federal:
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 14), de autoria do senador Marcelo Crivella (PRB/RJ), que define
crimes e infrações administrativas com vistas a incrementar a segurança da Copa das
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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.
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