
Departamento de Relações Institucionais 

 

A Pauta da Semana detalha a previsão dos trabalhos nos Plenários e Comissões da Câmara dos 
Deputados e Senado Federal no período de 20 a 23 de maio de 2019, observando que os eventos 
podem ser cancelados, alterados ou incluídos extra pauta. 

 
 

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL 
 
Cenário Político – A semana inicia-se com o governo Bolsonaro 
desarticulado politicamente, principalmente na Câmara dos 
Deputados, com conflitos internos na própria bancada do PSL e dos 
partidos que apoiam o governo. Essa desarticulação faz crescer uma 
pauta própria comandada pelo presidente Rodrigo Maia, apoiado 
pelos partidos do Centrão, com uma nova proposta de reforma da 
previdência.  

 

Reforma da Previdência – A Comissão Especial de análise da 
Proposta de Emenda à Constituição 6 de 2019, que trata de uma 
ampla reforma no sistema da previdência social, com novas rodadas 
de debates e possivelmente deve encerrar o prazo para apresentação 
de emenda, que até o momento foram apresentadas 15 emendas. 
Acesse aqui as íntegras das emendas.  

 

Contribuição Sindical – Com o esvaziamento da composição 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, 
até o momento do encerramento da elaboração do presente 
documento não houve convocação para reunião da referida 
comissão. Aguardemos!  

 Reforma Tributária – Agilidade na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania na tramitação da Proposta de Emenda à Constituição  

45/19, que visa transformar os tributos federais, estaduais e 
municipais em apenas um o Imposto sobre Operações com Bens e 
Serviços (IBS). Para esta semana há previsão de debates e 
possivelmente deliberação da admissibilidade da matéria. 

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


Plenário  
3ª feira, 4ª feira e 5ª feira  
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.  
Crédito extraordinário  
Medida Provisória 865/18, que abre crédito extraordinário, em favor da 
Presidência da República, no valor de R$ 225.710.000,00, para os fins que 

especifica.  
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.  
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.  
Minirreforma da previdência 
Medida Provisória 871/18, que institui o Programa Especial para Análise de 
Benefícios com Indícios de Irregularidade, o Programa de Revisão de 
Benefícios por Incapacidade, o Bônus de Desempenho Institucional por 
Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade do Monitoramento 
Operacional de Benefícios e o Bônus de Desempenho Institucional por Perícia 
Médica em Benefícios por Incapacidade e altera regras de concessão de 
benefícios previdenciários como pensão por morte, salário-família e auxílio-
reclusão.  
Amplia prazo de gratificação paga a servidores cedidos à AGU 
Medida Provisória 872/18, que altera a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, 
para prorrogar o prazo de recebimento de gratificações pelos servidores ou 
empregados requisitados pela Advocacia-Geral da União, e a Lei nº 11.473, 
de 10 de maio de 2007, que dispõe sobre cooperação federativa no âmbito 
da segurança pública.  
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. 



Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
3ª feira, às 14h30 

 
Realização de audiência pública para debater a Proposta de Emenda à Constituição 
45/2019, que altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências, 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.  

 
 
 

 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
4ª feira, às 10h 

 
Realização de audiência pública para debater a Proposta de Emenda à Constituição 
45/2019, que altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências, 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) 
Demetrius Nichele Macei, conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (CARF); 6) Alexandre Tortato, consultor Tributário da Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná (FIEP).  

 
 
 

 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
4ª feira, às 14h 

 
Debate e deliberação da Proposta de Emenda à Constituição 45/2019, que altera o 

Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. 
 
 
 
 
 

 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
4ª feira, após o encerramento da reunião prevista para iniciar às 14h 

Trabalho em prensas e equipamentos similares 
 

Projeto de Lei 6.504/2006, de autoria do dep. Vicentinho, que acrescenta 

dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre as condições de 

trabalho em prensas e equipamentos similares, injetoras de plástico e tratamento 

galvânico de superfícies, com relatório do dep. Alceu Moreira, concluindo pela 

constitucionalidade, injuridicidade e técnica legislativa.  
Divulgação dos direitos fundamentais de mulheres, crianças e adolescentes 

Projeto de Lei 2.941/08, de iniciativa da então sem. 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.  
Carteira de Trabalho digital 
Projeto de Lei 7.705/2014, já aprovado pelo Senado Federal, de autoria do 
então sen. Blairo Maggi - (PLS 466/2013), que pretende acrescenta art. 14-A à 
Consolidação das Leis do Trabalho, para permitir que a emissão da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) ocorra por meio eletrônico, com relatório 
do dep. Alceu Moreira, concluindo pela constitucionalidade, injuridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 



Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
4ª feira, após o encerramento da reunião prevista para iniciar às 14h 

(Continuação) 
 

Cadastro Nacional de condenados por crime de estupro  
Projeto de Lei 5.618/2016, de autoria do então dep. Hildo Rocha (PMDB-MA), 

que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro  
 
 
 
 
 

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 dep. 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.   
Cria o Observatório de Participação Política da Mulher  
Requerimento 30/2019, de iniciativa das deps. 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 dep. Leandre, que dispõe sobre a 
criação de Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, nas 
microrregiões dos Estados, com relatório da dep. Erika Kokay concluindo pela 
aprovação.  
Veda propaganda de lingirie com Mulher  
Projeto de Lei 967/2015, de iniciativa do dep. Delegado Valdir, sobre a 
proibição de uso de modelos mulheres para divulgação de propagandas de 
lingerie e afins em vias públicas, bem como em mídias visuais como TV, 
Jornais impressos e similares, com relatoria da dep. Silvia Cristina, concluindo 
pela rejeição do projeto.  
Amplia o rol de beneficiários para receber a vacina contra vírus HPV  
Projeto de Lei 4.924/2016, de iniciativa do dep. Carlos Henrique Gaguim, que 

altera a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, para incluir a vacina contra o vírus 

do Papiloma Humano (HPV) no Programa Nacional de Imunizações, tendo como 

beneficiários homens e mulheres na faixa etária dos 9 aos 40 anos, com relatório 

da dep. Elcione Barbalho concluindo pela aprovação do projeto.  
Assegura a realização do teste de mapeamento genético às mulheres com 
risco de câncer de mama  
Projeto de Lei 25/2019, de iniciativa dos deps. 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 

dep. Silvia Cristina concluindo pela aprovação da matéria. 



Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher  
4ª feira às 14h30  
Realização de 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.  

 
 

 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria. Comércio 

e Serviços  
4ª feira às 10h) 

 

Sistema S e obrigatoriedade de transparência e acesso à informação 
Requerimento 32/19, de iniciativa do dep. Augusto Coutinho, para a realização de 
audiência pública para discutir a polêmica em torno do Decreto nº 9.781, de 3 de 
maio de 2019, que obriga as entidades que compõem o Sistema S a obedecer às 
mesmas regras de transparência do setor público impostas pela Lei de Acesso à 
Informação.   
Amplia a estabilidade provisória gestacional 
Projeto de Lei 189/19, de iniciativa do dep. Roberto de Lucena, para acrescentar o 
inciso III, no artigo 1º, da Lei 11.770 de 9 de setembro de 2008, que cria o 
Programa Empresa Cidadã, para ampliar a estabilidade provisória gestacional, 
com relatório do dep. Vinicius Carvalho concluindo pela aprovação do projeto.  

 
 
 

 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria. Comércio 

e Serviços  
5ª feira, às 9h30 

 

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).  
 
 
 

 

Comissão de Finanças e Tributação  
4ª feira às 10h 

Impede transferência de verbas orçamentárias aos estados e municípios que não 
combater a violência doméstica contra a mulher  
Projeto de Lei Complementar 238/2016, de autoria da dep. Luizianne Lins, para altera a 

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a fim de incluir as ações de combate 

à violência contra a mulher no rol de exceções à suspensão de transferências 
voluntárias a entes da Federação inadimplentes, com relatório do dep. Júlio Cesar 
concluindo pela não implicação da matéria 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 Seguridade Social e Família  
4ª feira às 9h30 

Desemprego e impacto na Previdência Social  
Requerimento 158/2019, de autoria do dep. 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.  
Aposentadoria Especial para frentistas  
Projeto de Lei Complementar 572/2010, de autoria de dep. Daniel Almeida, 
que visa a fixar regras para a aposentadoria especial aos frentistas de postos de 
revenda de combustíveis, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) que tenha trabalhado durante vinte e cinco anos ininterruptos, com 
relatório da dep. Jandira Feghali concluindo pela aprovação da matéria com 
substitutivo propondo incluir o conteúdo do projeto na parte especifica da Lei 
nº 8.213, de 1991, que trata do tema.  
Redução da Jornada de Trabalho para empregados de instituições financeiras 
e correspondente bancário  
Projeto de Lei 14/1919, de autoria do então dep. Paulo Rocha, para alterar o 
artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de reduzir para cinco 
horas contínuas a jornada de trabalho dos empregados em bancos, casas 
bancárias e caixa econômica federal, bem como de funções semelhantes às de 
bancários em casas lotéricas, agências de serviço postal, correspondentes 
bancários e similares, com relatório do dep. Darcício Perondi concluindo pela 
rejeição doa projeto principal e apensados e pela aprovação do Projeto de Lei 
6163/2016, com o fim de alterar o art. 224 da CLTC, para fixar que mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabalho poderá ser alterada a duração 
normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa 
Econômica Federal de que trata este artigo.  

 
 
 
 

 

Comissão de Seguridade Social e Família  
5ª feira às 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.  

 
 
 

 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público conjunta com a Comissão de Educação  
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 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 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). 
 
 
 
 

 

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

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

 

Audiência Pública sobre Categorias com Critérios Diferenciados de Aposentadoria, 
com as participações de: 1) Gilson Luiz Reis, presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE); 2) Narlon Gutierre 
Nogueira, secretário especial adjunto de Previdência do Ministério da Economia. 



 

Plenário 
 

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

interesse direto para os interesses dos representados pela CNTC. 
 
 
 
 

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

 
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).  

 
 
 
 
 
 
 

 

Comissão de Assuntos Econômicos  
3ª feira às 10h 

 
Fornecimento de mamógrafos  
Projeto de Decreto Legislativo 377, de 2015, de autoria do sen. 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 sen. 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 sen. 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 sen. Mecias de Jesus concluindo pela aprovação do projeto. 



 

Comissão de Assuntos Sociais  
4ª Feira às 9h 

 
Inclui doenças raras nas deduções do Imposto de Renda  
Projeto de Lei 682/2019, de iniciativa do sen. 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 sen. Maria do 
Carmo Alves concluindo pela aprovação do projeto com uma emenda que 
apresenta.  
Pensão por morte  
Projeto de Lei do Senado 209/2016, de iniciativa do sen. 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 sen. 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 sen. 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 sen. Humberto Costa 
concluindo pela aprovação do projeto, com uma emenda que apresenta.   
Divulgação das diferenças salarias entre trabalhadores e trabalhadoras Projeto 
de Lei do Senado 205/2018, de iniciativa da sen. Rose de Freitas, com o objetivo 
de acrescentar o art. 461-A à Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor 
sobre a divulgação pelas empresas com mais de 250 empregados da diferença 
de salários entre trabalhadores homens e mulheres, com relatório do sen. 
Rogério Carvalho, concluindo pela aprovação do projeto.  
Aumenta a idade de dependência econômica para fins previdenciários 
Projeto de Lei do Senado 19/2017, de iniciativa da sen. Rose de Freitas, 
pretendendo alterar a Lei nº 8.213, de 1991 (Planos de Benefícios da 
Previdência Social), para elevar para 24 anos o limite de idade para os filhos 
perceberem o benefício de pensão por morte, com relatório Rogério Carvalho, 
concluindo pela aprovação do projeto com emenda que apresenta para fixar a 
extensão da dependência econômica para o filho, a pessoa a ele equiparada ou 
o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte um anos de idade ou vinte e 
quatro anos de idade se comprovado vínculo escolar, salvo se for inválido ou 
tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.  
Punição para diferenciação salarial entre homem e mulher na empresa 
Emendas de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara 130/2011, de iniciativa da 
Câmara dos Deputados (deputado Marçal Filho), que acrescenta § 3º ao art. 401 
da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de estabelecer multa para combater 
a diferença de remuneração verificada entre homens e mulheres no Brasil, com 
apresentação das seguintes emendas de Plenário:  

Emenda 1- Plen, de iniciativa do sen. José Agripino (DEM-RN), propõe limitar o 
valor da multa ao correspondente a diferença verificada em todo o período 
não prescrito do contrato de trabalho.  
Emenda 2- Plen, de iniciativa do sen. Cyro Miranda (PSDB-GO), para que a 
multa seja fixada em 3% sobre o valor das diferenças salariais verificadas nos 
últimos cinco anos.  
Emenda 3- Plen, de iniciativa do sen. Ciro Nogueira (PP -PI), pretende fixar a 
multa ao valor correspondente a cinco vezes a diferença verificada em todo o 
período da contratação.  
Relatório apresentado pelo sen. Paulo Paim concluindo pela rejeição das nº 1, 

2 e 3 de Plenário. 



 

Comissão de Assuntos Sociais  
4ª feira às 9h (Continuação) 

 
Debater a Reforma da Previdência  
Requerimento 60/2019, de autoria do sen. 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. 

 
Discutir a Reforma da Previdência  
Requerimento 60/2019, de autoria do sen. 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.  

 
 
 
 

 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania  
4ª feira às 10h 

 
Direito de se retirar da audiência na Justiça do Trabalho quando ocorrer 
atraso injustificado  
Projeto de Lei 1539, de 2019, de iniciativa do sen. 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 sen. Antônio Anastasia 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.  
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. 



 Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
   5ª feira às 9h 
 
Altera a competência para as ações de divórcio e dissolução de união 
estável em caso de violência doméstica familiar  
Projeto de Lei 510, de 2019, de iniciativa da Câmara dos Deputados (dep. 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 sen. 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. 
 
Consequência de ausências em audiências na Justiça do Trabalho  
Projeto de Lei 267, de 2017, do sen. 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 sen. Telmário 
Mota, concluindo pela aprovação do projeto, com uma Emenda que 
apresenta.  
 
Trabalho de autônomo 
Projeto de Lei 270, de 2017, de autoria do sen. 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 sen. Telmário Mota, concluindo pela aprovação do projeto. 
 
Indenização por dano moral 
Projeto de Lei 358, de 2017, de autoria do sen. 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 sen. Telmário Mota, concluindo pela 
aprovação do projeto. 
 
Trabalho de gestantes e lactantes em ambiente insalubre 
Projeto de Lei 254, de 2017, de autoria do sen. Paulo Paim, com o propósito 
de revogar o art. 394-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação 
dada pela Lei nº 13.467,2017, e restabelece a Lei nº 13.287, de 11 de maio de 
2016, a fim de proibir o trabalho da gestante ou lactante em atividades, 
operações ou locais insalubres, com relatoria da sen. Rose de Freitas 
concluindo pela aprovação do projeto. 
 
Pagamento de perícias na Justiça do Trabalho 
Projeto de Lei 361, de 2017, de autoria do sen. Paulo Paim, com o propósito 
de alterar o art. 790-B da Consolidação das Leis do Trabalho, para determinar 
que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte 
sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária de justiça 
gratuita, com relatoria da sen. Rose de Freitas concluindo pela aprovação do 
projeto. 
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