
 

 

 

A Pauta da Semana detalha a previsão dos trabalhos nos Plenários e Comissões da Câmara dos 
Deputados e Senado Federal no período de 13 a 16 de maio de 2019, observando que os 
eventos podem ser cancelados, alterados ou incluídos extra pauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL 

Reforma da Previdência – Para esta semana as intenções 

estarão voltadas para a Comissão Especial de análise da Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC) 6 de 2019, para os Regimes 

Próprios que afetam os servidores públicos. Na quarta-feira será 

sobre o Regime Geral da Previdência Social que atinge os 

trabalhadores contratados pelo regime celetista, segurados 

individuais e facultativos. Já na quinta-feira será debatido sobre 

a aposentadoria para pessoa com deficiência e aposentadoria 

por invalidez. Quanto ao prazo para apresentação de emendas 

já transcorreu 3 das 10 sessões (deliberativa ou de debates). Até 

o momento foram apresentadas 7 emendas.  
Acesse aqui as íntegras das emendas. 

 

Contribuição Sindical – Convocada reunião de instalação da 

Comissão Mista que analisará a Medida Provisória 873 de 2019, 

que altera a CLT para vedar o desconto em folha de pagamento 

da contribuição sindical, fixa a autorização para o desconto seja 

por autorização prévia e expressa individualizada e determina 

que a cobrança da contribuição será realizado por meio de 

boleto bancário. Algumas lideranças partidárias retiraram as 

indicações dos membros dessa comissão, indicando o 

esvaziamento do colegiado a fim de evitar sua instalação e início 

dos trabalhos. Vamos acompanhar atentos os próximos 

movimentos políticos quanto ao tema e informaremos 

oportunamente.  

 

 

 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_emendas?idProposicao=2192459&subst=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Estão agendadas para esta semana na Ordem do Dia a apreciação de medidas 
provisórias que trancam a pauta por não terem sido apreciadas no prazo 
constitucional, são elas: 
 
Abertura do setor aéreo ao capital estrangeiro  
Medida Provisória 863/18, sobre alteração da Lei nº 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. 
 
Cria a Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (NAV) 
Medida Provisória 866/18, que autoriza a criação da empresa pública NAV 
Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., em decorrência da cisão parcial da 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). 
 
Programa de Regularização Ambiental 
Medida Provisória 867/18, que altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, 
para dispor sobre a extensão do prazo para adesão ao Programa de 
Regularização Ambiental. 

Novas regras para o setor de saneamento 
Medida Provisória 868/18, que atualiza o marco legal do saneamento básico 
e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência 
Nacional de Águas competência para editar normas de referência nacionais 
sobre o serviço de saneamento; a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, 
para alterar as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos; a 
Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições 
estruturais do saneamento básico no País; e a Lei nº 13.529, de 4 de 
dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a 
finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. 
 
Proteção de dados pessoais  
Medida Provisória 869/18, que altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 
 
Reforma Administrativa 
Medida Provisória 870/18, que promove a reforma administrativa da 
Presidência da República e dos Ministérios. 
 
Vencido o sobrestamento da pauta outros itens poderão ser deliberados, 
contudo, nenhum deles são de interesse direto das categorias representadas 
pela CNTC. Constam ainda a deliberação de acordos internacionais. 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(3º feira, às 14h30, 4ª feira, às 10h e 5º feira, às 9 h) 

Divulgação dos direitos fundamentais de mulheres, crianças e adolescentes 
Projeto de Lei 2.941/08, de iniciativa da então senadora Patrícia Saboya 
Gomes (PDT-CE) dispõe sobre a difusão por órgãos públicos dos direitos 
fundamentais e dos direitos humanos, especialmente os que tratam de 
mulheres, crianças e adolescentes. dever de difundir os direitos fundamentais 
e os direitos humanos. 

Cadastro Nacional de condenados por crime de estupro 
Projeto de Lei 5.618/2016, de autoria do então deputado Hildo Rocha (PMDB-
MA), que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de 
Estupro. 

Reforma Tributária 
Proposta de Emenda à Constituição 45/2019, tendo como primeiro signatário 
o deputado Baleia Rossi (MDB-SP), que "altera o Sistema Tributário Nacional e 
dá outras providências, com relatoria do deputado João Roma (PRB-BA), com 
relatório a ser proferido. 

 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
(4ª feira às 14h) 

Cria o observatório para acompanhar a aplicação da cota de 30% de vagas 
femininas 
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. 
 
Debater os resultados das ações desenvolvidas no combate à violência a 
Mulher 
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. 

Cria o Observatório de Participação Política da Mulher 
Requerimento 30/2019, de iniciativa das deputadas Luisa Canziani e 
Margarete Coelho, para a criação do Observatório de Participação Política 
da Mulher. 

Cria Delegacias especializadas no atendimento da Mulher 
Projeto de Lei 501/2019, de iniciativa da deputada Leandre, que dispõe 
sobre a criação de Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, nas 
microrregiões dos Estados, com relatório da deputada Erika Kokay 
concluindo pela aprovação.  

Prioridade no atendimento da Mulher vítima de violência 
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 
(4ª feira às 10h) 

Assédios das entidades financeiras contra idosos 
Requerimento 27/19, de iniciativa do deputado Vinicius Farah, propondo a 
realização de audiência pública para discutir o assédio de bancos e 
financeiras contra idosos para a contratação de empréstimos. 

Reforma Tributária e a Competitividade na era digital 
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. 

Reforma Tributária  
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. 

Déficit da Previdência 
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. 

Impede transferências voluntárias para entes da federação que não 
instituir políticas de combate a violência contra a mulher 
Projeto de Lei Complementar 238/16, de iniciativa da deputada Luizianne 
Lins, propondo a alterar a Lei Complementar nº 101, de 2000, para incluir as 
ações de combate à violência contra a mulher no rol de exceções à 
suspensão de transferências voluntárias a entes da Federação 
inadimplentes. A Proposição modifica a Lei de Responsabilidade fiscal, no 
capítulo referente às transferências voluntárias, que exclui das sanções de 
suspensão as transferências relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social, para acrescentar as ações de combate à violência contra 
a mulher, com relatório apresentado pelo deputado Júlio Cesar concluindo 
que o projeto não implica em aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 

 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria. Comércio e 

Serviços 
(4ª feira às 10h) 

Realização de 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
(4ª feira às 10h) 

Cortes no orçamento para Universidades e metas do Ministério da Educação 
Audiência pública em conjunto com a Comissão de Educação, 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. 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria. Comércio e 

Serviços 
(4ª feira, após encerrada a reunião prevista para às 10h) 

Amplia a estabilidade gestacional 
Projeto de Lei 189/2019, de iniciativa do deputado Roberto de Lucena, que 
acrescenta o inciso III, no artigo 1º, da Lei 11.770 de 2008 (Programa Empresa 
Cidadã), para ampliar a estabilidade provisória gestacional em um mês, passando 
assim a ter duração de seis meses, com relatório do deputado Vinicius Carvalho 
concluindo pela aprovação da matéria.  

 

Comissão de Seguridade Social e família 
(4ª feira, ás 9:30) 

As Mulheres e a Previdência 
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". 

Proteção Social e mercado de trabalho da Mulher 
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". 

Situação fiscal da Previdência Social 
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. 

Convocação do ministro da Economia para debater sobre a Previdência 
Social  
Requerimento 137/2019, de autoria do deputado Pompeo de Mattos, com 
o objetivo de convocar o ministro de Estado da Economia, Paulo Roberto 
Nunes Guedes, para prestar pessoalmente esclarecimentos sobre a PEC nº 
6/19, que modifica o sistema de previdência social brasileiro. 

 

Comissão de Seguridade Social e família 
(5ª feira, ás 10h) 

Debate sobre a Reforma da Previdência 
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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Estão agendadas para esta semana na Ordem do Dia a apreciação de itens sem 

interesse direto para os interesses dos representados pela CNTC, contudo 

destacamos aqueles que podem impactar a vida do cidadão e do 

desenvolvimento do Brasil: 

 

Prazo para realização de exame de diagnóstico Câncer 

Projeto de Lei da Câmara 143, de 2018, já aprovado na Câmara dos Deputados 

(PL 275 de 2015), de autoria da deputada Carmen Zanotto, para fixar o prazo 

máximo de trinta dias para realização dos exames relacionados ao diagnóstico 

de neoplasia maligna. 

 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
(4ª feira às 10h) 

Fornecimento dos meios necessários para o Teletrabalho 
Projeto de Lei 4653/2016, de autoria do deputado Cleber Verde, para modificar 
a Lei nº 12.551, de 15 de dezembro de 2011 que alterou o art. 6º da Consolidação 
das Leis do Trabalho com o fim de equiparar os efeitos jurídicos da subordinação 
exercida por meios telemáticos e informatizados à exercida por meio pessoais e 
diretos, com relatório apresentado pelo deputado Lucas Virgilio concluindo pela 
rejeição do projeto. 

Comissão Especial da PEC 6/2019 – Reforma da Previdência 
(3ª feira às 14h30) 

Audiência Pública sobre Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da União, 
dos Estados e dos Municípios, com as participações de: 1) representante do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE); 
2) representante da Confederação Nacional de Municípios (CNM); 3) Luiz Alberto 
dos Santos, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Previdência Social (SBPS); 
4) Narlon Gutierre Nogueira, secretário adjunto de Previdência no Ministério da 
Economia. 
 

Comissão Especial da PEC 6/2019 – Reforma da Previdência 
(4ª feira às 14h30) 

Audiência Pública sobre Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com as 
participações de: 1) Fabio Giambiagi, economista do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 2) Leonardo José Rolim 
Guimarães, secretário de Previdência do Ministério da Economia. 
 

Comissão Especial da PEC 6/2019 – Reforma da Previdência 
(5ª feira às 9h30) 

Audiência Pública sobre Aposentadoria da pessoa submetida a condições 

prejudiciais à saúde, aposentadoria da pessoa com deficiência e 

aposentadoria por invalidez, com as participações de: 1) Felipe Mêmolo 

Portela, diretor de programa na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

no Ministério da Economia; 2) Mário Augusto Carboni, coordenador-geral de 

Assuntos Tributários na Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Tributária e 

Previdenciária da PGFN. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(2ª feira às 9h) 

 
Audiência pública para debater Previdência e Trabalho, com as participações 
dos seguintes convidados: 1) Paulo Fontoura Valle, subsecretário do Regime de 
Previdência Complementar da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia; 2) Maria Lucia Fattorelli, coordenadora Geral da 
Auditoria Cidadã da Dívida Pública; 3) Antonio Gonçalves Filho, presidente do 
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES); 
4) Rodrigo Vieira de Ávila, economista. 

 

  
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(3ª feira às 8h30) 

 
Abolição da escravatura e ações afirmativas 
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 de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(3ª feira às 14h) 

 

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). 
 

Comissão de Assuntos Econômicos 
(3ª feira às 10h) 

 

Fornecimento de mamógrafos  
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. 
 
Inclui no rol de doenças para fins de isenção de Imposto de Renda 
Projeto de Lei 585, de 2019, de autoria do senador Alvaro Dias, para alterar 
o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com o 
objetivo de incluir o diabetes melito entre os agravos à saúde a cujos 
portadores é concedida a isenção do imposto de renda sobre os proventos 
de aposentadoria ou reforma, com relatório do senador Mecias de Jesus 
concluindo pela aprovação do projeto. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Assuntos Sociais 
(4ª Feira após a reunião da 9h) 

 

Inclui doenças raras nas deduções do Imposto de Renda 
Projeto de Lei 682/2019, de iniciativa do senador Flavio Arns, para 
estabelecer benefícios fiscais para o contribuinte do Imposto de Renda da 
Pessoa Física que possua dependente acometido por doença rara, com 
relatório da senadora Maria do Carmo Alves concluindo pela aprovação do 
projeto com uma emenda que apresenta. 
 
Participação obrigatória dos sindicatos nas negociações de demissões 
coletivas  
Projeto de Lei do Senado 132/2018, de iniciativa da senadora Rose de 
Freitas, visando a dar nova redação ao art. 477-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho para vedar as dispensas plúrimas ou coletivas, salvo previsão 
em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com relatório do 
senador Paulo Paim, concluindo pela aprovação do projeto. 
 
Pensão por morte 
Projeto de Lei do Senado 209/2016, de iniciativa do senador Romário, 
pretendendo alterar a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, para restringir a 
cessação da percepção da pensão por morte do cônjuge ou companheira 
de segurado com deficiência, com relatório do senador Paulo Paim 
concluindo pela aprovação do projeto, com uma emenda que apresenta. 
 
Saque o FGTS para socorrer dependente com doença 
Projeto de Lei do Senado 703/2015, de iniciativa do senador Romário, 
pretendendo alterar a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe 
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para conceder ao 
trabalhador o benefício de saque dos valores do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) quando ele ou qualquer de seus dependentes for 
acometido por doença ou condição enquadrada nas categorias elencadas, 
com relatório do senador Humberto Costa concluindo pela aprovação do 
projeto, com uma emenda que apresenta. 

 

Comissão Mista para analisar a Medida Provisória 873 de 

2019 (Contribuição Sindical)  
(3ª Feira às 10h) 

Instalação da Comissão Mista, composta de deputados e senadores, criada 
para analisar a admissibilidade (Urgência e relevância) e o mérito da Medida 
Provisória 873/2019 que altera a CLT para vedar o desconto em folha de 
pagamento da contribuição sindical, fixa a autorização para o desconto seja 
por autorização prévia e expressa individualizada e determina que a cobrança 
da contribuição será realizado por meio de boleto bancário. 

Serão eleitos o presidente e vice-presidente e após será designado o relator e 
relator revisor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília-DF, 13 de maio de 2019. 

Relações Institucionais da CNTC 

Permitida a reprodução desde que citada a fonte. 

 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(4ª Feira após a reunião da 10h) 

 
Garantia das mesmas oportunidades a mulher 
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. 
 
Proteção às vítimas de discriminação e preconceito em razão da 
orientação sexual ou da identidade de gênero 
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. 
 
Direito de se retirar da audiência na Justiça do Trabalho quando ocorrer 
atraso injustificado 
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 (CLT), 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 Antônio Anastasia 
concluindo pela aprovação do projeto. 
 


