
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACONTECE NO CONGRESSO NACIONAL  
De 20 a 23 de maio de 2019 
Semana bem agitada no Congresso Nacional por conta dos debates realizados 

na Comissão Especial de análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

6 de 2019 (Reforma da Previdência), que até o momento da elaboração deste 

informativo têm 44 emendas apresentadas e da aprovação e pela Câmara dos 

Deputados do Projeto de Lei de Conversão 10 de 2019 originária da Medida 

Provisória 870 de 2019 que trata da reorganização da presidência da 

República e dos ministérios, transferindo a competência do Registro Sindical 

do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o Ministério da Economia, 

e deverá ficar sob o comando do secretário da Previdência e Trabalho, 

Rogério Marinho, e o texto for aprovado sem modificações pelo plenário do 

Senado e sancionado pelo presidente da República. 

Contudo, o fato relevante desta semana foi a aprovação da admissibilidade 

da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019, de autoria do 

deputado Baleia Rossi (MDB-SP), promovendo uma reforma tributária, com 

clara demonstração de desarticulação do governo Bolsonaro com o 

Congresso Nacional, onde o parlamento prossegue com pauta própria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Foi Aprovada Medida Provisória 870/18, que promove a reforma administrativa 
da Presidência da República e dos Ministérios.  
Aprovados a Emenda de Redação nº 1 e a Redação Final assinada pelo Dep. João 
Roma (PRB-BA). A matéria vai ao Senado na forma do PLV 10/2019. 
Veja a nota aqui   

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

Foram realizadas audiências públicas para debater a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 45 de 2019 (Reforma Tributária), que altera o Sistema 
Tributário Nacional e dá outras providências, a primeira com a participação 
dos seguintes convidados: 1) Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania 
Fiscal; 2) Kleber Cabral, auditor fiscal e presidente do Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (SINDIFISCO); 3) Luiz Carlos 
Hauly, ex-deputado federal e economista. 
Veja a nota aqui. 
 
E a outra com a participação dos seguintes convidados: 1) Marcos Cintra, 
secretário Especial da Receita Federal do Brasil; 2) Ricardo Lodi Ribeiro, 
professor adjunto de Direito Financeiro da UERJ; 3) Fábio Artigas Grillo, 
advogado; 4) Eduardo Maneira, presidente da Comissão de Direito Tributário 
do Conselho Federal da OAB; 5) Demétrius Nichele Macei, conselheiro do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF); 6) Alexandre Tortato, 
consultor Tributário da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). 
Veja a nota aqui. 
 

 
Foi aprovado o relatório do deputado João Roma (PRB-BA) pela 
admissibilidade da PEC 45/2019, que segue para a Comissão Especial a ser 
instalada. 
Veja a nota aqui 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=camara-aprova-mp-da-reforma-administrativa-ficando-o-registro-sindical-sob-competencia-do-ministerio-da-economia
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=ccjc-debate-nova-pec-da-reforma-tributaria
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=ccjc-continua-debate-sobre-reforma-tributaria
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovada-a-admissibilidade-da-pec-da-reforma-tributaria


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 

Aprovado o Requerimento 5/2019, de iniciativa da deputada Erika Kokay, 
que requer a criação de observatório no âmbito desta Comissão com vistas 
a acompanhar a implementação da aplicação da cota de 30% das vagas para 
candidaturas femininas, além da aplicação de 30% dos recursos do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de propaganda 
gratuita no rádio e na TV para essas candidaturas. 
 
Aprovado o Requerimento 30/2019, de iniciativa das deputadas Luísa 
Canziani e Margarete Coelho, para a criação do Observatório de 
Participação Política da Mulher. 
 
Aprovado o Projeto de Lei 25/2019, de iniciativa dos deputados Weliton 
Prado e Aliel Machado, que altera a Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, 
que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a 
prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo 
uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para 
assegura a realização do teste de mapeamento genético às mulheres com 
elevado risco de desenvolver câncer de mama, com relatório da deputada 
Silvia Cristina concluindo pela aprovação da matéria.  
Veja a nota aqui 
 
Realizado a audiência pública para discutir a Condição Financeira e 
Qualidade de Vida das Mulheres Idosas, com a participação dos seguintes 
convidados: 1) representante da ONU Mulheres no Brasil; 2) representante 
do Ministério da Economia; 3) representante da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho; 4) Lucilene Morandi, coordenadora do Núcleo de 
Pesquisa em Gênero e Economia da Universidade Federal Fluminense. 
Veja a nota aqui 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 

Comércio e Serviços  

Realizado a audiência pública para debater a transparência e os parâmetros 

da aplicação da multa, do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, ao 

supermercadista, com as participações dos seguintes convidados: 1) 

representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 2) Marilena 

Lazzarini, presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC); 3) Álvaro Luiz Bruzadin Furtado, coordenador da Câmara 

Brasileira de Gênero Alimentícios da Confederação Nacional de Comércio de 

Bens, Serviço e Turismo (CNC); 4) João Sanzovo Neto, presidente da 

Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS); 5) Gilberto Soares da Silva, 

diretor-presidente da Associação Goiana de Supermercados (AGOS). 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=comissao-da-mulher-aprova-projeto-para-assegurar-a-realizacao-do-teste-de-mapeamento-a-mulher-com-risco-de-cancer


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Especial da PEC 6/2019 – Reforma da Previdência 

Realizado a audiência Pública sobre Benefício de Prestação Continuada e 
Abono Salarial, com as participações de: 1) Arthur Bragança de 
Vasconcellos Weintraub, assessor especial da Presidência da República; 2) 
Leonardo Alves Rangel, diretor de Programa na Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho no Ministério da Economia;3) Luciana de Barros 
Jaccoud, pesquisadora no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); 
4) Pedro Rossi, professor do Instituto de Economia da Universidade de 
Campinas (UNICAMP). 
Veja a nota aqui. 
 
Realizado a audiência Pública sobre Aposentadoria do Trabalhador Rural, 
com as participações de: 1) Jane Lúcia Wiheim Berwanger, presidente do 
Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP); 2) Marina Brito 
Battilani, presidente da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e 
Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO); 3) representante da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). 

Comissão de Seguridade Social e Família 

Aprovado o Requerimento 158/2019, de autoria do deputado Roberto de 
Lucena, com o objetivo de realização de audiência pública destinada a 
debater o desemprego no Brasil e seus impactos sobre as contas da 
Previdência. 
Veja a nota aqui. 
 
Realizado a audiência pública para debater sobre a Política Nacional de 
Prevenção e Controle do Câncer, com os seguintes convidados:  CARMINO 
ANTONIO DE SOUZA, representante do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (CONASEMS); LEONARDO MOURA VILELA, 
representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS);  
CARLOS AUGUSTO DE MELO FERRAZ, representante do Tribunal de Contas da 
União (TCU); MARIA BEATRIZ KNEIPP DIAS, representante do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA).  
Veja a nota aqui. 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

conjunta com a Comissão de Educação 

Realizado a audiência pública com a participação do ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, com o objetivo de expor os motivos e justificativas para a 
realização de cortes nos orçamentos das Instituições Federais de Ensino, bem 
como apresentar o plano de trabalho e metas do referido Ministério. 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=comissao-da-reforma-previdenciaria-debate-beneficio-de-prestacao-continuada-e-abono-salarial
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=desemprego-e-impactos-na-previdencia-sera-debatido-na-cssf
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=cssf-debate-a-politica-nacional-de-prevencao-e-controle-do-cancer


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Não foram apreciadas matérias de interesse direto dos representados pela CNTC. 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

Realizado a audiência pública para debater Previdência e Trabalho, com foco na 
Capitalização, com as participações dos seguintes convidados: 1) Leonardo José 
Rolim Guimarães, secretário de Previdência da Secretaria de Previdência do 
Ministério da Economia; 2) Guilherme Zagallo, advogado e representante do 
Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos (CNASP); 3) Juliano 
Musse, economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Sócio Econômicos (DIEESE); 4) Hermes Rodrigues Nery, professor e 
Coordenador do Movimento Legislação e Vida; 5) Milko Matijascic, técnico de 
Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos em Políticas Sociais do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); 6) Mauro José Silva, diretor de 
Defesa Profissional e Assuntos Técnicos da Associação dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil Associação Nacional (UNAFISCO). 
Veja a nota aqui. 
 
Aprovado o Projeto de Lei 510, de 2019, de iniciativa da Câmara dos Deputados 
(deputado Luiz Lima), para alterar a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 
Maria da Penha) e o Código de Processo Civil, para atribuir aos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a competência para julgar as 
ações de divórcio e de dissolução de união estável, a pedido da ofendida, com 
relatório da senadora Leila Barros concluindo pela aprovação do projeto com 
emenda que apresenta para reparar a ementa do projeto a fim de incluir, entre 
as providências adotadas pela norma, a obrigatoriedade de informação das 
vítimas acerca da existência de serviço de assistência judiciária e da 
possibilidade de ajuizamento, nos Juizados de Violência contra a Mulher, da 
ação de divórcio ou dissolução e união estável, bem como para explicitar o 
propósito da alteração endereçada ao Código de Processo Civil – consistente na 
atribuição de prioridade aos procedimentos judiciais em que figure como parte 
vítima de violência doméstica e familiar. 
Veja a nota aqui. 
 
Aprovado o Projeto de Lei 267, de 2017, de autoria do senador Paulo Paim, 

com o fim de alterar o art. 844 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a 

redação atribuída pela Lei nº 13.467, de 2017, para dispor sobre as 

consequências do não comparecimento das partes à audiência, com relatoria 

do senador Telmário Mota, concluindo pela aprovação do projeto, com uma 

Emenda que apresenta. 

Veja a nota aqui. 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=cdh-debate-previdencia-e-trabalho-com-foco-na-capitalizacao
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovado-projeto-que-facilita-divorcio-de-vitimas-de-violencia-domestica
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovado-projeto-sobre-o-nao-comparecimento-do-reclamante-a-audiencia


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Assuntos Econômicos 

Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo 377, de 2015, de autoria do senador 
Lasier Martins, propondo a suspensão da Portaria nº 61, de 1º de outubro de 2015, 
do Ministério da Saúde, que torna pública a decisão de não ampliar o uso da 
mamografia para o rastreamento do câncer de mama em mulheres assintomáticas 
com risco habitual fora da faixa etária atualmente recomendada (50 a 69 anos) no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com relatório da senadora Leila Barros 
concluindo pela aprovação do projeto. 
Veja a nota aqui. 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

Aprovado o Projeto de Lei 270, de 2017, de autoria do senador Paulo Paim, para 

revogar o art.442-B da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela 

Lei nº 13.467, de 2017, que trata da contratação do trabalhador autônomo, com 

relatoria do senador Telmário Mota, concluindo pela aprovação do projeto. 

Veja a nota aqui. 

 

Aprovado o Projeto de Lei 358, de 2017, de autoria do senador Paulo Paim, para 

revogar o art. 223-G da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para eliminar o 

critério de prefixação de indenizações extrapatrimoniais decorrentes da relação de 

emprego, com relatoria do senador Telmário Mota, concluindo pela aprovação do 

projeto. 

Veja a nota aqui. 

Comissão de Assuntos Sociais 

Aprovado o Requerimento 60/2019, de autoria do senador Romário, propondo a 
realização de audiência pública, com o objetivo de que seja convidado o ministro 
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onix Dornelles 
Lorenzoni, a fim de prestar informações sobre 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. 
Veja a nota aqui. 
 
Aprovado o Requerimento 61/2019, de autoria do senador Romário, propondo a 
realização de audiência pública, com o objetivo de que seja convidado o ministro 
de Estado da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, a fim de prestar 
informações sobre 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. 
Veja a nota aqui. 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=cae-aprova-projeto-que-suspende-portaria-do-ministerio-da-saude-sobre-limitacao-de-fornecimento-de-mamografos
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovado-a-revogacao-a-possibilidade-do-contrato-autonomo-exclusivo
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovado-o-projeto-que-revoga-os-limites-indenizatorios-por-dano-moral
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=cas-aprova-requerimento-de-convocacao-do-ministro-onix-lorenzoni
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=cas-aprova-requerimento-de-convocacao-do-ministro-paulo-guedes


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Brasília-DF, 24 de maio de 2019. 

 
Relações Institucionais da CNTC 

 
É permitida a reprodução desde que citada a fonte 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Aprovado o Projeto de Lei 1539, de 2019, de iniciativa do senador Styvenson 
Valentim, para acrescentar os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 815 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, com o objetivo de permitir às partes e aos advogados 
consignar sua presença no Juízo, retirando-se da audiência, em caso de atraso 
na realização desta, com relatório do senador Antonio Anastasia concluindo 
pela aprovação do projeto. 
Veja a nota aqui. 
 
Aprovado o Projeto de Lei 672, de 2019, de iniciativa do senador Weverton, 
propondo alterar a redação do art. 2º da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 
para incluir na referida legislação os crimes de discriminação ou preconceito 
de orientação sexual ou identidade de gênero, com relatório do senador 
Alessandro Vieira concluindo pela aprovação do projeto, nos termos da 
Emenda Substitutiva que apresenta para fixar que o objetivo do projeto será 
definir os crimes resultantes de intolerância, discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexo, orientação sexual ou 
identidade de gênero e estabelece punições para a prática desses crimes. 
Veja a nota aqui. 
 
Aprovado o Projeto de Lei do Senado 191, de 2017, de iniciativa do senador 
Jorge Viana, propondo alterar a redação do art. 2º da Lei nº 11.340, de 7 de 
agosto de 2006 ( Lei Maria da Penha), para assegurar à mulher as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, independentemente de 
sua identidade de gênero, com relatório da senadora Rose de Freitas 
concluindo pela aprovação do projeto. 
Veja a nota aqui. 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=ccj-aprova-projeto-que-da-direito-as-partes-e-advogado-de-se-retirar-da-audiencia-na-justica-do-trabalho
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=ccj-aprova-projeto-de-protecao-as-vitimas-de-discriminacao-e-preconceito
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=ccj-aprova-projeto-que-da-garantia-das-mesmas-oportunidades-a-mulher

