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BBrraassíílliiaa,,  3300  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001144  

  

AAggeennddaa  LLeeggiissllaattiivvaa    

SSiinnddiiccaattoo  NNaacciioonnaall  ddooss  FFuunniioonnáárriiooss  ddoo  BBaannccoo  CCeennttrraall    ––  SSIINNAALL  

PPeerrííooddoo  ddee  3300//0066  aa  0044//0077//22001144  

PPlleennáárriiooss  ((CCââmmaarraa  ee  SSeennaaddoo))::  

Câmara dos Deputados: 

O Plenário da Câmara dos Deputados inicia a semana com a pauta livre para votações 

Nos dias 01 a 03/07, a partir das 16h, o Plenário da Câmara dos Deputados, poderá 
apreciar o (a): 
 

 Terça-Feira (01) 
 
Sessão Extraordinária 
 
Gratificação por Substituição: 
 
O PL2201/2011 (item 2 – 2ª Extraordinária), de autoria do Ministério Público da União, 
que institui a gratificação por exercício cumulativo de ofícios dos membros do 
Ministério Público. 
 

AAuuddiiêênncciiaass,,  SSeemmiinnáárriiooss  ee  OOuuttrrooss  EEvveennttooss::  

Dia 01/07 – Terça - Feira 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  

Às 10h, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) promoverá, no Plenário nº19, Ala 
Senador Alexandre Costa, Audiência Pública para discutir as diretrizes, 
implementação e perspectivas futuras da política monetária. Foram convidados: 
 Alexandre Tonbini – Presidente do Banco Central do Brasil. 

  

RReeuunniiõõeess  DDeelliibbeerraattiivvaass  ddaass  CCoommiissssõõeess::  

Dia 01/07 – Terça – Feira: 

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=518516
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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 18), 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. 
 
Verbas Indenizatórias dos Servidores Públicos: 
 
O parecer do relator, deputado Fábio Trad (PMDB/MS), recomendando a aprovação da 
PEC271/2013 (item 26), de autoria do deputado Augusto Carvalho (PPS/DF), que 
acrescenta o art. 37-A na Constituição Federal dispondo sobre o valor das verbas 
indenizatórias pagas aos servidores públicos da União. 
 
Negociação Coletiva no Setor Público: 

 

O parecer do relator, deputado Assis Melo (PCdoB/RS), recomendando a rejeição do 
PL229/2007 (item 60), 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. 

  

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 20), 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 02/07 – Quarta – Feira: 

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1012710&filename=Tramitacao-PLP+549/2009
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465296
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=83268089C66067ADAD1371254C5824D8.node2?codteor=1125549&filename=Tramitacao-PEC+271/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=579252
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1201409&filename=Tramitacao-PL+229/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=342368
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
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Às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC), 
Plenário nº 5, poderá apreciar o (a): 
 
Programação Monetária: 

O parecer da relatora, deputada Rebecca Garcia (PP/AM), recomendando a arpovação 
do PDC1464/2014 (item 3), de autoria do Senado Federal, que aprova a Programação 
Monetária para o 4º trimestre de 2013. 

Às 9h30, a Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), Plenário nº 7, poderá 
apreciar o (a): 
 
Aposentadoria Especial de Servidores: 
 
O parecer do relator, deputado Amauri Teixeira (PT/BA), recomendando a aprovação, 
com substitutivo, ao PLP472/2009 (item 6), de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB/SP), que regulamenta o § 4º do art. 40 da Constituição, dispondo sobre a 
concessão de aposentadoria a servidores públicos, nos casos de atividades exercidas 
exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física. OBS: o relator apresentou parecer favorável aos PLP 555/2010 e PLP 147/2012, 
apensados. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1258984&filename=Tramitacao-PDC+1464/2014
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=612605
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1044937&filename=Tramitacao-PLP+472/2009
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=432079
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=466679
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=536928

