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BBRRAASSÍÍLLIIAA,,  0044  ddee  AAggoossttoo  ddee  22001144  

  

AAggeennddaa  LLeeggiissllaattiivvaa    

SSiinnddiiccaattoo  NNaacciioonnaall  ddooss  FFuunniioonnáárriiooss  ddoo  BBaannccoo  CCeennttrraall  ––  SSIINNAALL  

PPeerrííooddoo  ddee  0044//0088  aa  0088//0088//22001144  

PPlleennáárriiooss  ((CCââmmaarraa  ee  SSeennaaddoo))::  

Congresso Nacional: 

No dia 5, a partir das 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, o Congresso 
Nacional se reunirá em sessão conjunta para análise de 30 vetos presidenciais, entre os 
quais: 

 Terça-Feira (05) 
 
O Veto Parcial 15/2014 (item 26) (aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 
2014, oriundo da Medida Provisória nº 632, de 2013) 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, dos empregados de 
que trata a Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994; autoriza a prorrogação de contratos 
por tempo determinado; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Lei nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, a Lei nº 
12.800, de 23 de abril de 2013; e dá outras providências”. 

 

Câmara dos Deputados: 

O Plenário da Câmara dos Deputados inicia a semana com a pauta sobrestada por uma 
Medida Provisória 

Nos dias 05 a 06/08, a partir das 16h, o Plenário da Câmara dos Deputados, poderá 
apreciar o (a): 
 

 Terça-Feira (05) 
 
Sessão Extraordinária 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118124
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Proventos Integrais ao Servidor Aposentado por Invalidez: 
 
A PEC170/2012 (item 4 – 3ª Extraordinária), de autoria da deputada Andreia Zito 
(PSDB/RJ), que garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por 
invalidez. 

  

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  

O Plenário do Senado Federal inicia a semana com a pauta livre para votações. 

Nos dias 05 a 07/08, a partir das 16h, o Plenário do Senado Federal, poderá 
apreciar o (a): 
 

 Terça-Feira (05) 
 
PEC do ATS a Magistrados e Membros do MP: 
 
A quarta sessão de discussão da PEC63/2013 (item 6), 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. 
 
Código de Defesa do Consumidor: 
 
O PLS281/2012 (item 9), de autoria do senador José Sarney (PMDB/AP), que dispõe 
sobre o novo Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar as disposições gerais 
do Capítulo I do Título I e dispor sobre o comércio eletrônico. 
 
O PLS283/2012 (item 10), de autoria do senador José Sarney (PMDB/AP), que dispõe 
sobre o novo Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do 
crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção do superendividamento. 
 

 Quarta-Feira (06) 
 
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. 
 

AAuuddiiêênncciiaass,,  SSeemmiinnáárriiooss  ee  OOuuttrrooss  EEvveennttooss::  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544274
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115294
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106768
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106773
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115294


  
 

Datas  e  fatos  importantes  d ist r ibu ídos  com exclus iv idade  para o s  c l ientes  da  
Ton inho Assessor ia  e  Consu l tor ia  Pol í t ica  

 

Brasí l ia -DF,  segunda-feira,  4 de Agosto de  2014 .  

 

SBS – Ed. Seguradoras - Quadra 01 Bloco K Sala 403 – Brasília – DF - CEP: 70.093-900 
Telefone: (61) 3225-1804 - Fax: (61) 3225-9150 E-mail: thiago@toninhoconsultoria.com.br 

 
Pág. 3 

 

Dia 05/08 – 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. 

 

Dia 06/08 – Quarta- Feira 

CCoonnggrreessssoo  NNaacciioonnaall::  

Às 14h, a Comissão Especial da Medida Provisória 650/2014 (MP650/2014), que 
prevê a reestruturação da carreira de Polícia Federal e dispõe sobre a 
remuneração dos Peritos Federais Agropecuários promoverá, no plenário nº 6, do 
Anexo II, audiência pública para instruir a MP. Foram convidados: 
 Representante do Ministério da Justiça – MJ; 
 Leandro Daiello Coimbra - Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; 
 Jones Borges Leal - Presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF; 
 Marcos Leôncio Sousa Ribeiro - Presidente da Associação Nacional dos Delegados de 

Polícia Federal – ADPF; 
 Jorge Luiz Xavier - Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF; 
 Gabriel de Carvalho Sampaio - Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da 

Justiça – MJ; 
 Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça - Secretário de Relações do Trabalho no Serviço 

Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG; 
 Wilmar Lacerda - Secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal; 
 Paulo Roberto D'Almeida - Presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil; 
 Benito Augusto Galiani Tiezzi - Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do 

Distrito Federal; 
 Rodrigo Fernandes Franco - Presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito 

Federal 
 

RReeuunniiõõeess  DDeelliibbeerraattiivvaass  ddaass  CCoommiissssõõeess::  

Dia 05/08 – Terça – Feira: 

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

Às 14h30, a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC), Plenário 1, 
poderá apreciar o (a): 
 
Limite de Despesas com Pessoal: 
 

http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118134
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O parecer do relator, deputado Anthony Garotinho (PR/RJ), recomendando a rejeição 
do PLP549/2009 (item 4), 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 13), de autoria do deputado Augusto Carvalho (SD/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 24), 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. 
 
Cobrança Sindical pela Internet: 
 

O parecer do relator, deputado Assis Melo (PCdoB/RS), recomendando a aprovação, 
com emendas, ao PL5239/2009 (item 26), de autoria do deputado Carlos Bezerra 
(PT/RS), 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 
 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  
 
Às 10h, 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. 

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.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1260836&filename=Tramitacao-PL+5239/2009
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=434885
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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Dia 06/08 – Quarta – Feira: 

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

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 2), de autoria do Senado Federal, que aprova a Programação 
Monetária para o 4º trimestre de 2013. 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  

  
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 11), de autoria do senador Marcelo Crivella (PRB/RJ), que define 
crimes e infrações administrativas com vistas a incrementar a segurança da Copa das 
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. 
 
Assédio Moral no Serviço Público: 
 
O parecer do relator, senador Randolfe Rodrigues (PSOL/AP), recomendando a 
aprovação, com substitutivo, ao PLS121/2009 (item 15), de autoria do senador Inácio 
Arruda (PCdoB/CE), que altera dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, que disciplina a demissão de servidor público que praticar assédio moral. 

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.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=149144&c=PDF&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103652
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=138522&c=PDF&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=90254

