ACONTECE NO CONGRESSO NACIONAL
De 29 e 30 de abril e 02 e 03 de maio de 2019
Semana tranquila no Congresso Nacional por conta do
feriadinho da quarta-feira (1º), com a presença de poucos
parlamentares nas Casas Legislativas.
A intenção de realizar pelo menos uma sessão Plenária ordinária
na Câmara dos Deputados para adiantar o prazo de andamento
da PEC da Reforma da Previdência não foi cumprida devido ao
feriado na quarta-feira (1º), a estratégia do Governo, junto com
o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia ficou para
a semana seguinte.
No findar do mês de abril o Governo Federal emitiu a Medida
Provisória 881, de 2019, que Institui a Declaração de Direitos de
Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado,
análise de impacto regulatório, e dá outras providências, bem
como a Portaria 501, de 2019, do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, que dispõe sobre os procedimentos
administrativos para o registro de entidades sindicais pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Plenário
Única sessão plenária de 29/04/2019 foi cancelada, sem
deliberação de matérias.

Comissão de Finanças e Tributação – Subcomissão
Especial da Reforma Tributária
Foi apresentado na Subcomissão Especial da Reforma
Tributária da Comissão de Finanças e Tributação (CFT),
pelo relator, deputado Celso Sabino (PSDB=PA), do plano
de trabalho da Subcomissão.
A intensão do relator é discutir e aprovar ainda este ano,
com as seguintes fases propostas:
1ª fase – Reuniões de trabalho com os envolvidos na
reforma tributária com audiências públicas de Maio a
junho de 2019; para discutir as propostas de reforma
tributária;
2ª fase – Discussões nas cinco regiões nos meses de maio
e junho;
3ª fase – Análise do equilíbrio entre disponibilidade de
recursos e competência dos entes federativos;
4ª fase – Conclusão dos trabalhos na subcomissão e
apresentação do relatório: com sugestões de proposições
legislativas, de revisão do pacto federativo e foco em três
pontos da questão tributária:
1. Diagnósticos dos principais problemas, gargalos e
assimetrias do sistema tributário nacional
acompanhado de instrumentos legislativos
necessários à sua correção;
2. Mensuração dos impactos financeiros e
orçamentários das alterações do sistema tributário
nacional, estadual e municipal;
3. A reforma proposta propriamente dita através de
proposições legislativas.
Veja a nota aqui

Plenário
A semana foi apenas de sessões de debates. 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: 1) Felipe Cascaes Sabino Bresciani,
representante da Casa Civil; 2) Bruno Bianco Leal,
representante da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho; 3) Marcia Eliza de Souza, diretora de Benefícios do
Instituto Nacional do Seguro Social; 4) Diego Monteiro
Cherulli, representante do Instituto Brasileiro de Direito
Previdenciário; 5) Francisco Eduardo Cardoso Alves,
presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da
Previdência Social.
Veja a nota aqui.

Comissão de Educação, Cultura e Esporte
Foi realizada a audiência pública destinada a debater a
importância da educação para a mudança de
mentalidades e o fortalecimento das políticas para as
mulheres, com os seguintes convidados: 1. Karolyne
Guimarães – 1ª Administradora de Taguatinga.
Professora Universitária, Advogada e colaboradora do
Projeto Caminho das Flores. 2. Lúcia Bessa – Advogada e
Presidente da Comissão de combate à violência familiar
da OAB Taguatinga. Presidente do Instituto Viva Mulher
– Direitos e Cidadania. 3. Deise Andrade – Policial Civil.
Professora. 4. Márcia Margarete Pessanha – Delegada de
Polícia. Coordenadora Setorial Ceilândia do Projeto
Caminho das Flores – PCDF. 5. Susana Bruno – Advogada,
Professora Universitária. Exsubsecretária da Secretaria
de Segurança Pública do DF – SUSEC. Voluntária
Palestrante do Projeto Caminho das Flores. 6. Neydja
Morais. Procuradora da Fazenda Nacional. Professora.
Veja a nota aqui

