
 

 

 

 

A Pauta da Semana detalha a previsão dos trabalhos nos Plenários e Comissões da 
Câmara dos Deputados e Senado Federal no período de 6 a 9 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, que trata de uma 

ampla reforma no sistema da previdência social, com a 

possibilidade deliberação do plano de trabalho que deve ser 

apresentada pelo relator deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). A 

comissão especial para o exame do mérito da proposição terá o 

prazo de 40 sessões do Plenário para aprovar um parecer, com 

prazo de 10 sessões para apresentação de emenda, que até a 

presente data não iniciou a contagem de prazo por não haver 

sessão deliberativa ou de debates. Para a apresentação de uma 

emenda a PEC são necessárias pelo menos 171 deputados.  

Minirreforma da Previdência – Prevista na Comissão Mista a 

apresentação do parecer de admissibilidade e de mérito a 

Medida Provisória 871/19 que trata da minirreforma da 

Previdência, que trata do combate das fraudes de concessão de 

benefícios e cria barreiras para a concessão desses benefícios. 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
 
Junta Comercial do Distrito Federal 
Medida Provisória 861/18, sobre a transferência, da União para o 
Distrito Federal, da Junta Comercial do Distrito Federal e das 
atividades de registro público de empresas mercantis e atividades 
afins no Distrito Federal. 
 
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). 

Vencido o sobrestamento da pauta outros itens poderão ser 
deliberados, contudo, nenhum deles são de interesse direto das 
categorias representadas pela CNTC, contudo destacamos os 
seguintes que poderão afetar a vida do cidadão e do desenvolvimento 
do país: 

Furto de Energia 
Requerimento nº 5.079/16, solicitando a urgência para apreciação do 
Projeto de Lei 239, de 2007, que altera os §§ 3º e 4º do art. 155 do 
Código Penal, para tipificar o furto de energia e sinais. 
 
Medidas de protetivas de agressor 
Requerimento nº 964/19, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do 
art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência 
para apreciação do Projeto de Lei n° 1.337, de 2019, da Sra. Rose 
Modesto, que altera o art. 22 da Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006, 
com a finalidade de criar mecanismos para dar maior efetividade ao 
cumprimento de medidas protetivas de urgência que determinem o 
afastamento físico entre agressor e vítima nos casos de prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 
 
CPF poderá ser o documento único  
Projeto de Lei nº 1.422, de 2019, que institui o Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) como número suficiente para identificação do cidadão 
nos bancos de dados de serviços públicos, altera dispositivos da Lei nº 
13.460, de 26 de junho de 2017, e dá outras providências. 
 
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(3º feira, às 14h30, 4ª feira, às 10h e 5º feira, às 10 h) 

Trabalho em prensas e equipamentos similares 
Projeto de Lei 6.504/2006, de autoria do deputado 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 deputado Alceu Moreira, concluindo 
pela constitucionalidade, injuridicidade e técnica legislativa. 

Carteira de Trabalho digital 
Projeto de Lei 7.705/2014, já aprovado pelo Senado Federal, de 

autoria do então senador 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 deputado 

Alceu Moreira, concluindo pela constitucionalidade, injuridicidade 

e técnica legislativa, com emenda. 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Finanças e Tributação 

(4ª feira às 10h) 

Realização de audiência pública para discutir a Reforma da Previdência, 
com a participação do Ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. 

 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

(4ª feira às 10h) 

Pedido para o TCU impedir que municípios e estados recebam 
repasses do FAT 
Requerimento 34/2019, de autoria do deputado Daniel Almeida, 
que requer que seja encaminhado ao Tribunal de Contas da União, 
consulta sobre a possibilidade de Estados e Municípios serem 
impedidos de receber repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador, 
destinados aos Fundos Especiais de Trabalho nos Estados e 
Municípios, em virtude de pendencias nas prestações de contas de 
convênios anteriores, ainda em análise no Ministério e/ou TCU, 
conforme detalhes na justificativa. 
 
Debater a política de valorização do salário mínimo 
Requerimento 35/2019, de autoria do deputado Bohn Gass, que 
requer a realização de Audiência Pública no âmbito desta CTASP, a 
fim de debater o Projeto de Lei 370/19 que dispõe sobre a política de 
valorização do salário mínimo". 
 
Debater estímulos à empregabilidade de jovens 
Requerimento 36/2019, de autoria do deputado Lucas Gonzalez, 
que requer a realização de Audiência Pública para debater maneiras 
de estimular à empregabilidade dos jovens do Brasil. 
 
Debater estímulos à empregabilidade de jovens 
Requerimento 37/2019, de autoria do deputado Silvio Costa Filho, 
que requer realização de audiência pública conjunta nas Comissões 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e Comissão de 
Educação, para que sejam apresentadas e discutidas políticas 
públicas que tratem do desemprego da Juventude no Brasil. 

Participação do Sindicato em PLR de empresas com múltiplas 
atividades ou filiais 
Projeto de Lei 3016/2015, de autoria do deputado Laercio Oliveira, 

que modifica o art. 2º da Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000 

(Programa de Participação nos Lucros ou Resultados), para orientar 

a participação das entidades sindicais nos casos de empresas com 

múltiplas atividades ou filiais, com parecer do deputado Lucas 

Vergilio, concluindo pela aprovação deste, com emenda, e da 

Emenda 1/2019 da CTASP. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

Vítimas de violência doméstica terão prioridade para matricular os 

dependentes em escolas próximas ao domicílio 

Projeto de Lei 1.619, de 2019, já aprovado na Câmara dos Deputados 

(PL 8599 de 2017), de autoria da deputada Geovania de Sá, 

pretendendo alterar a Lei Maria da Penha para garantir a matrícula dos 

dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar em 

instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio. 

Comissão Mista para analisar a Medida Provisória 871 de 

2019 (Minirreforma Previdenciária)  

(3ª Feira às 10h) 

 

Apreciação de Relatório da Medida Provisória 871/2019 que trata de 
medidas de combate à fraude e sobre requisitos para a concessão de 
benefícios, a ser apresentado pelo relator. 
 

Comissão Mista para analisar a Medida Provisória 873 de 

2019 (Contribuição Sindical)  

(4ª Feira às 15h30) 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Assuntos Sociais  

 (4ª feira após a reunião das 9h) 

Reforma da Previdência e a vedação do retrocesso de direitos 
Requerimento 30/2019, de iniciativa do senador Rogério 
Carvalho, propondo a realização de audiência pública para 
debater as garantias e o princípio de não retrocesso dos direitos 
sociais da seguridade social sob o modelo de capitalização 
proposto pela reforma da previdência.  
 
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. 
 
Índice de correção dos débitos trabalhistas 
Projeto de Lei do Senado 396/2018, de iniciativa do senador 
Lasier Martins, para alterar o caput e o § 2º do art. 39 da Lei nº 
8.177, de 1º de março de 1991, e os arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, 
ambos da Consolidação das Leis do Trabalho com o fim de 
determinar que os débitos trabalhistas serão corrigidos pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), 
com relatório do senador Paulo Paim, concluindo pela aprovação 
do projeto com emenda que apresenta. 
 
Índice de correção dos débitos trabalhistas 
Projeto de Lei do Senado 416/2018, de iniciativa do senador 

Lindbergh Farias, para dispor sobre a política de valorização do 

salário-mínimo e dos benefícios pagos pelo Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) para o período de 2020 a 2023, com 

relatório do senador Paulo Paim concluindo pela aprovação do 

projeto com emenda que apresenta. 

Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e 

Controle e Defesa do Consumidor  

(3ª feira às 11h30) 

 

Venda de dados dos beneficiários do INSS para instituições financeiras 
Requerimento 25/2019, de iniciativa do senador Rodrigo Cunha, 
propondo a realização de audiência pública para debater a situação de 
vazamento de dados do INSS e as práticas abusivas de instituições 
financeiras na oferta de empréstimos consignados a aposentados e 
beneficiários do INSS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participação 

(3ª feira às 9h) 

Trabalho de gestantes e lactantes em ambiente insalubre 
Projeto de Lei 254, de 2017, de autoria do senador 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 senadora Rose de Freitas 

concluindo pela aprovação do projeto. 

 

Consequência de ausências em audiências na Justiça do Trabalho 
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. 

 

Trabalho de autônomo 
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. 

 

Indenização por dano moral 
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. 

 

Pagamento de perícias na Justiça do Trabalho 
Projeto de Lei 361, de 2017, de autoria do senador 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 

senadora Rose de Freitas concluindo pela aprovação do projeto. 

 

Férias de trabalhador com filho com deficiência  
Projeto de Lei 1236, de 2019, de autoria da senadora Mara Gabrillio 

Paim, pretendendo alterar a Consolidação das Leis do Trabalho para 

dispor sobre o gozo de férias de empregado que tenha filho com 

deficiência, com relatoria da senadora Leila Barros, concluindo pela 

aprovação do projeto com emendas que apresente. 

 



 

Brasília-DF, 6 de maio de 2019. 

Relações Institucionais da CNTC 

Permitida a reprodução desde que citada a fonte. 


