
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACONTECE NO CONGRESSO NACIONAL  

De 13 a 16 de maio de 2019 

Semana bem agitada no Congresso Nacional por conta da Comissão Especial 

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

da Previdência) e da tentativa de instalação da Comissão Mista da MPV 873 

de 2019 (Contribuição Sindical), que serão informadas a seguir. 

Contudo, o fato relevante desta semana foi a convocação do Ministro da 

Educação Abraham Weintraub, para explicar os contingenciamentos 

orçamentários nas universidades, com a aprovação do Requerimento por 307 

favoráveis a convocação e apenas 82 contra a aprovação do requerimento, 

concluindo que nem a base de apoio ao governo votou nessa matéria, e que 

a desarticulação política pode-se com pouco esforço aprovar matérias que 

podem desestabilizar o governo em clara demonstração de falta de diálogo 

entre o Governo e o Parlamento. Por consequência não houve deliberação de 

nenhum projeto no Plenário da Casa. Outro destaque foi o pronunciamento 

inconveniente do presidente Bolsonaro sobre as manifestações contra os 

cortes no orçamento para a educação, que gerou descontentamento dos 

defensores da educação tanto no Parlamento como na mobilização realizada 

em todo o país pela população.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Foi aprovado somente o Requerimento 1464/2019, de iniciativa do 
deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que convocou o Ministro de Estado da 
Educação. 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 

Aprovado o Requerimento 26/2019, de iniciativa do deputado Emanuel 

Pinheiro Neto, para a realização de audiência pública destinada a debater 

os resultados das ações desenvolvidas no combate à violência contra 

mulher e a eficácia na aplicação das Leis nº 11.340, de 7 de agosto de 

2006, e de nº 13.104, de 9 de março de 2015. 

Aprovado o Projeto de Lei 715/2019, de iniciativa da deputada Marília 

Arraes, que estabelece a prioridade de atendimento no serviço de 

assistência psicológica e social e a preferência no atendimento de cirurgia 

plástica reparadora, pelo Sistema Único de Saúde - SUS, para mulher 

vítima de agressão, da qual resulte dano a sua integridade física ou 

estética, com relatório da deputada Benedita da Silva pela aprovação. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Comissão de Finanças e Tributação  

Aprovado o Requerimento 38/19, de iniciativa do deputado Alexis 
Fonteyne, propondo a realização de audiência pública conjunta entre 
as Comissões de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática 
(CCTCI) e Finanças e Tributação (CFT) para debater a "Reforma 
Tributária e Competitividade na Era Digital. 

Aprovado o Requerimento 41/19, de iniciativa do deputado Luís 
Miranda, propondo a realização de audiência pública para debater a 
Reforma Tributária, com as participações dos seguintes convidados: 
1) Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque, secretário Especial da 
Receita Federal do Brasil; 2) Ex-deputado Luiz Carlos Hauly; 3) 
Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), 4) 
Secretário de Fazenda de Município a ser designado pela 
Confederação Nacional dos Municípios (um representante); 5) Carlos 
von Doellinger, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA); 5) Helenilson Cunha Pontes, representante da 
Associação Paulista de Estudos Tributários (APET); 6) representantes 
da Anfip, Fenafisco e Sindfisco; 7) representantes da CNA, CNI, CNC, 
CNT, CNS, CNF, SEBRAE, CNDL; 8) Rafael Fonteles, representante do 
CONSEFAZ. 

Aprovado o Requerimento 45/19, de iniciativa do deputado Vinicius 
Farah, propondo a realização de audiência pública para discutir a 
Nota Técnica da FIRJAN, Abril/2019, sobre a situação fiscal dos 
estados brasileiros - Déficit da Previdência. 

Veja as notas aqui 

 

 

 

Comissão de Seguridade Social e Família 

Aprovado o Requerimento 132/2019, de autoria da Subcomissão 
Especial da Seguridade da mulher, com o objetivo de realização de 
Seminário intitulado "As Mulheres e a Previdência hoje". 

Aprovado o Requerimento 133/2019, de autoria da Subcomissão 
Especial da Seguridade da mulher, com o objetivo de realização de 
Seminário intitulado "Proteção Social e Mercado de Trabalho da 
Mulher". 

Aprovado o Requerimento 136/2019, de autoria do deputado Sergio 
Vidigal, com o objetivo de realização de audiência pública destinada a 
discutir a situação fiscal do sistema de Previdência Social do Brasil. 

 Veja as notas aqui 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

 
Não foram deliberados projetos de interesse. 

 

Comissão Especial da PEC 6/2019 – Reforma da 

Previdência 

Realizadas as audiências públicas sobre: 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da União, dos Estados e 

dos Municípios; 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e 

Aposentadoria da pessoa submetida a condições prejudiciais à saúde, 

aposentadoria da pessoa com deficiência e aposentadoria por 

invalidez.  

Veja as audiências aqui 

Comissão de Seguridade Social e Família 

Realizada a audiência pública para debater sobre a Reforma da 
Previdência, constante da Proposta de Emenda à Constituição 6/2019, 
com as participações dos seguintes convidados: 1) representante do 
Ministério da Economia; 2) Floriano Martins de Sá Neto, representante 
da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 
(ANFIP), Janina Schuenck Brantes Sacramento, presidente da 
Associação do Ministério Público da Bahia; Maria Lucia Fattorelli, 
coordenadora-Geral da Auditoria Cidadã; Ivan Kertzan, representante 
da Faculdade Baiana de Direito. 

Veja a nota aqui 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 

Comércio e Serviços 

Realizado audiência pública para discutir as perspectivas das reformas da 
área econômica e as propostas para retomada do crescimento, com as 
participações dos seguintes convidados: Carlos Alexandre Jorge da Costa, 
secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do 
Ministério da Economia; e Caio Megale, secretário de Desenvolvimento 
da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia.  

Veja a íntegra da audiência aqui 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-006-19-previdencia-social
http://www.cntc.org.br/relacoes-institucionais/notaslegislativas/
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55278


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brasília-DF, 17 de maio de 2019. 

Relações Institucionais da CNTC 

Permitida a reprodução desde que citada a fonte 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

Aprovado o Requerimento 46, de 2019, de autoria do senador Paulo Paim, 
com o propósito de realizar audiência pública com o objetivo de debater 
A abolição da escravatura e as ações afirmativas. 

 

Comissão Mista para analisar a Medida Provisória 873 de 

2019 (Contribuição sindical) 

Por falta de quórum foi cancelada a reunião para eleição do presidente 

e vice-presidente da Comissão Mista da Medida Provisória 873/2019, 

que trata do regramento das contribuições sindicais.  

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

Audiência pública para debater sobre: "Previdência e Trabalho", com 

foco nas Mulheres, com as participações dos seguintes convidados: 1) 

Leonardo Rolim, secretário de Previdência do Ministério da Economia; 

2) Maria da Gloria Guimarães, líder do Grupo Mulheres do Brasil, 

núcleo Brasília; 3) Glaucia Morelli, presidente da Confederação das 

Mulheres do Brasil (CMB); 4) Marcela Azevedo, representante do 

Movimento Mulheres em Luta; 5) representante do Ministério da 

Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH). 

Veja a nota aqui 

http://www.cntc.org.br/relacoes-institucionais/notaslegislativas/page/2/

