
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACONTECE NO CONGRESSO NACIONAL  

De 22 a 25 de abril de 2019 

Mesmo com as ações dos partidos de oposição ao governo 

utilizando de todas as possibilidade regimentais para obstruir e 

protelar a votação da admissibilidade da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 6, de 2019, que trata da reforma da 

Previdência Social, não impediu a aprovação na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados,  

com 49 votos a favor e 18 contra.  

Uma tímida vitória foram as modificações propostas pelo 

relator, deputado delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), que 

retirou da proposta os seguintes temas:  1) fim do pagamento da 

indenização compensatória e do depósito do fundo de garantia 

do tempo de serviço (FGTS), a partir da concessão da 

aposentaria; 2) a definição da idade para a aposentadoria 

compulsória do servidor público; 3) a extinção do foro do Distrito 

Federal para a propositura de ações contra a União; 4) iniciativa 

privativa do Poder Executivo Federal para dispor sobre matéria 

previdenciária. 

Com a participação do governo e dos líderes dos partidos que 

votaram a favor, o presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) criou a 

comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência (PEC 

6/2019), eleito para presidir a comissão o deputado Marcelo 

Ramos (PR-AM), que entende que a reforma precisa de ajustes, 

indicado o relator o deputado Samuel Moreira (PSDB-MG). 

Outro fato que marcou a semana foi a notícia da Folha de São 

Paulo sobre troca de emendas orçamentárias para deputados 

votarem a favor da reforma da Previdência que gerou bate-boca 

e um início de confusão entre os parlamentares no Plenário da 

Casa Legislativa, demonstrando que o Governo está aderindo à 

velha política do toma lá dá cá, contrariando seu discurso de 

campanha. Com repercussão o deputado Capitão Augusto (PR-

SP), renunciou ao cargo da vice-liderança do governo afirmando 

“Eu estava acreditando que pudesse contribuir e estou vendo 

que a articulação está indo de mal e pior e me sinto impotente.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Foi aprovado o seguinte item:  

Medida Provisória 859/18, que limita a taxa de risco de 

empréstimos santas casas e hospitais filantrópicos sem fins 

lucrativos, com utilização de recursos do fundo de garantia por 

tempo de serviço (FGTS). nesta finalidade.   

Em tempo record a matéria foi encaminhada ao Senado e na 

mesma data foi discutida e deliberada pelo Plenário, sendo 

aprovado sem modificações o Projeto de Lei de Conversão 3/2019, 

que foi enviado a sanção presidencial.  

Demais matérias de interesse não foram apreciadas. 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

Foi aprovada a Proposta de Emenda à Constituição 6, de 2019, 

de autoria do Poder Executivo, que “modifica o sistema de 

previdência social, estabelece regras de transição e disposições 

transitórias, e dá outras providências”. Relatório: apresentado 

pelo deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), pela 

admissibilidade. 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 

Comércio e Serviços 

Aprovado o Requerimento 19/19, de autoria do deputado 

Glaustin Fokus (PSC-GO)- que requer a inclusão na audiência 

pública para debater a relevância do Sistema “S” (SENAC, 

SESC,SESCOOP, SENAI, SESI, SEST, SENAT, SENAR e SEBRAE) e os 

novos desafios para o ano de 2019, dos seguintes convidados: 

José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Marcelo 

Baiocchi, presidente da Federação do Comércio do Estado de 

Goiás (FECOMERCIO-GO). Com inclusão de representantes da 

Fecomércio do estado do Pará e federação das indústrias do 

estado do Pará - Fiepa. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2187337
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2198582


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Finanças e Tributação 

Foi realizado a audiência pública para debater aspectos técnicos 

da reforma previdenciária (PEC nº 6, de 2019), com a participação 

dos seguintes convidados: Narlon Gutierre Nogueira, secretário-

adjunto de Previdência do Ministério da Economia; Felipe Salto, 

diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI); 

Cristiane Coelho, consultora Legislativa da Câmara dos 

deputados; Paulo Tafner, economista e especialista em 

previdência; e Kleber Cabral, presidente do SINDIFISCO. 

Assista na íntegra aqui. 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

Audiência pública para debater sobre a situação atual dos 

mecanismos governamentais e institucionais de combate ao 

trabalho análogo ao de escravo com a participação dos 

seguintes convidados: Caio Borges, coordenador do Programa 

de Desenvolvimento Socioambiental (CONECTAS); Dante 

Cassiano Viana, coordenador-geral da Comissão Nacional de 

Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE); Guilherme 

Guimarães, magistrado do trabalho e presidente da ANAMATRA; 

Carlos Fernando da Silva Filho, representante dos Auditores 

Fiscais do Trabalho; Adriana Scordamaglia Fernandes, 

coordenadora do Grupo de Apoio para Combate ao Trabalho 

Escravo e Tráfico de Pessoas da Câmara Criminal do MPF; 

Catarina von Zuben, coordenadora Nacional da Coordenadoria 

de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério Público do 

Trabalho; Leonardo Rolim e Matheus Viana, representando o 

secretário Especial de Previdência e Trabalho Rogério Marinho. 

 Assista na íntegra aqui. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/webcamara/videoArquivo?codSessao=76873
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/webcamara/videoArquivo?codSessao=76910


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Não foram deliberados projetos de interesses dos 

representados pela CNTC. 

Comissão Mista para analisar a Medida Provisória 871 de 

2019 (Minirreforma Previdenciária) 

Foi realizada a audiência pública para debater a MP com os 

seguintes convidados: Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro,  

assessor da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho; 

Renato Vieira, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS): representante do Tribunal de Contas da União; 

representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura (CONTAG); representante da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariados Rurais 

(CONTAR). 

Assista na íntegra aqui. 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

Foi realizada a audiência pública para debater sobre 

Previdência e Trabalho, com foco nas Aposentadorias 

Especiais, com a participação dos seguintes convidados: 

Marcelise de Miranda Azevedo, representante da Federação 

Nacional dos Portuários; Roniel Andrade, presidente da 

Associação Nacional dos Agentes de Segurança do Poder 

Judiciário da União (AGEPOLJUS); João Batista Fernandes de 

Sousa, presidente da Federação das Entidades Sindicais dos 

Oficiais de Justiça do Brasil (FESOJUS); Neemias Ramos Freire, 

presidente da Federação Nacional das Associações de Oficiais 

de Justiça Avaliadores Federais (FENASSOJAF); Joselito 

Bandeira Vicente, diretor para Assuntos Legislativo da 

Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil (AFOJUS); 

Manoel Benedito Viana dos Santos, diretor Presidente do 

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER); José 

Boaventura Santos, presidente da Confederação Nacional dos 

Vigilantes e Prestadores de Serviços (CNTV); Denílson Pestana 

da Costa, diretor de Educação e Cultura da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do 

Mobiliário (CONTRICOM); Gabriela Simor, advogada, 

especialista em Direito Previdenciário. 

Assista na íntegra aqui. 

https://www.youtube.com/watch?v=tSMcoPclCmU
https://www.youtube.com/watch?v=J7d9OkguNyQ

