
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACONTECE NO CONGRESSO NACIONAL  

De 29 e 30 de abril e 02 e 03 de maio de 2019 

Semana bem agitada no Congresso Nacional por conta das Comissões 

Especiais de análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6 de 2019 

(Reforma da Previdência), das Comissões Mistas das Medidas Provisórias 

(MPV) 871 de 2019 (Minirreforma Previdenciária) e da tentativa de instalação 

da comissão da MPV 873 de 2019 (Contribuição Sindical), que serão 

informadas a seguir. 

Com a aprovação na comissão mista da Medida Provisória (MPV) 870, de 

2019, que trata da estrutura dos ministérios,  a intenção do  governo era votá-

la no mesmo dia no Plenário da Câmara dos Deputados mas foi frustrada 

depois  de uma discussão entre o presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o 

deputado Diego Garcia (Pode-PR), ficando para a próxima semana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Foi aprovado a Medida Provisória (MPV) 861/18, sobre a transferência, da 
União para o Distrito Federal, da Junta Comercial do Distrito Federal e das 
atividades de registro público de empresas mercantis e atividades afins no 
Distrito Federal, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2019. 

 
 
 
 
Comissão de Finanças e Tributação  

Realizado audiência pública para discutir a Reforma da Previdência, o 
ministro estado da Economia, Paulo Guedes não compareceu e quem 
esteve presente foi o secretário especial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho. 

Veja aqui a íntegra. 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/574480-COMISSAO-MISTA-APROVA-MP-QUE-VIABILIZA-PRIVATIZACAO-DE-EMPRESAS-DE-ENERGIA.html
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55300


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Foi aprovado a Medida Provisória (MPV) 861/18, sobre a transferência, 
da União para o Distrito Federal, da Junta Comercial do Distrito Federal 
e das atividades de registro público de empresas mercantis e atividades 
afins no Distrito Federal, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 5, 
de 2019. Vai à Sanção. 
 

Aprovado o Projeto de Lei 1.619, de 2019, já aprovado na Câmara dos 

Deputados (PL 8599 de 2017), de autoria da deputada Geovania de Sá, 

pretendendo alterar a Lei Maria da Penha para garantir a matrícula dos 

dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar em 

instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio. 

Aprovado, com emenda nº 1 – CE. A matéria retorna à Câmara dos 

Deputados.  

 

 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

Aprovado o Projeto de Lei 1236, de 2019, com as Emendas nºs 1, 2, 3 e 4, 

de autoria da senadora Mara Gabrilli, pretendendo alterar a Consolidação 

das Leis do Trabalho para dispor sobre o gozo de férias de empregado que 

tenha filho com deficiência, com relatoria da senadora Leila Barros, 

concluindo pela aprovação do projeto com emendas que apresente. 

Veja aqui a nota. 

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público  

Aprovado  o Requerimento 34/2019, de autoria do deputado Daniel 
Almeida, que requer que seja encaminhado ao Tribunal de Contas da 
União, consulta sobre a possibilidade de Estados e Municípios serem 
impedidos de receber repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador, 
destinados aos Fundos Especiais de Trabalho nos Estados e 
Municípios, em virtude de pendencias nas prestações de contas de 
convênios anteriores, ainda em análise no Ministério e/ou TCU, 
conforme detalhes na justificativa.  
 
Aprovado o Requerimento 35/2019, de autoria do deputado Bohn 
Gass, que requer a realização de Audiência Pública no âmbito desta 
CTASP, a fim de debater o Projeto de Lei 370/19 que dispõe sobre a 
política de valorização do salário mínimo". 
 
Aprovado o Requerimento 36/2019, de autoria do deputado Lucas 
Gonzalez, que requer a realização de Audiência Pública para debater 
maneiras de estimular à empregabilidade dos jovens do Brasil. 

 
Aprovado o Requerimento 37/2019, de autoria do deputado Silvio 
Costa Filho, que requer realização de audiência pública conjunta nas 
Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e 
Comissão de Educação, para que sejam apresentadas e discutidas 

políticas públicas que tratem do desemprego da Juventude no 
Brasil. 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/574480-COMISSAO-MISTA-APROVA-MP-QUE-VIABILIZA-PRIVATIZACAO-DE-EMPRESAS-DE-ENERGIA.html
http://www.cntc.org.br/relacoes-institucionais/notaslegislativas/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Mista para analisar a Medida Provisória 871 de 

2019 (Minirreforma Previdenciária) 

Aprovado o parecer na forma do Projeto de Lei de Conversão,  na 

Comissão Mista da Medida Provisória (MP) 871/2019 , que institui o 

Programa Especial para Análise de Benefícios Previdenciários com 

Indícios de Irregularidade e o Programa de Revisão de Benefícios por 

Incapacidade, com a criação de bônus por produtividade para analistas, 

técnicos do INSS e os peritos médicos, bem como altera regras de 

concessão de benefícios, como auxílio-reclusão, pensão por morte e 

aposentadoria rural. Segue a matéria para apreciação do Plenário da 

Câmara dos Deputados e posteriormente para deliberação do Senado 

Federal. 

 Veja a nota aqui. 

Comissão Mista para analisar a Medida Provisória 873 de 

2019 (Contribuição sindical) 

Foi adiado para a próxima semana a instalação da comissão mista da 

Medida Provisória 873/2019, que trata do regramento das contribuições 

sindicais.  

Comissão Mista para analisar a Medida Provisória 870 de 

2019 (Organização Ministerial) 

Foi aprovado a Medida Provisória (MP) 870, de 2019, que estabelece a 

organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos 

Ministérios, o relatório apresentado pelo senador Fernando Bezerra 

Coelho (MDB-PE). o PLV aprovado essas competências foram deslocadas 

para o Ministério da Economia, com consequência a Coordenação de 

Registro Sindical é deslocada para a pasta da Economia. 

Veja a nota aqui. 

Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e 

Controle e Defesa do Consumidor 

Aprovado o Requerimento 25/2019, de iniciativa do senador Rodrigo 

Cunha, propondo a realização de audiência pública para debater a situação 

de vazamento de dados do INSS e as práticas abusivas de instituições 

financeiras na oferta de empréstimos consignados a aposentados e 

beneficiários do INSS. 

http://www.cntc.org.br/relacoes-institucionais/notaslegislativas/
http://www.cntc.org.br/relacoes-institucionais/notaslegislativas/


 

 

Comissão de Assuntos Sociais 

Aprovado o Requerimento 30/2019, de iniciativa do senador Rogério 

Carvalho, propondo a realização de audiência pública para debater as 

garantias e o princípio de não retrocesso dos direitos sociais da 

seguridade social sob o modelo de capitalização proposto pela reforma 

da previdência.  

Veja a nota aqui. 

Aprovado o parecer ao Projeto de Lei do Senado 416/2018, de 

iniciativa do senador Lindbergh Farias, para dispor sobre a política de 

valorização do salário-mínimo e dos benefícios pagos pelo Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS) para o período de 2020 a 2023, com 

relatório do senador Paulo Paim concluindo pela aprovação do projeto 

com emenda que apresenta. Segue para ser apreciada pela Comissão 

de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa. 

Veja a nota aqui. 

http://www.cntc.org.br/relacoes-institucionais/notaslegislativas/
http://www.cntc.org.br/relacoes-institucionais/notaslegislativas/

