
 

Departamento de Relações Institucionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACONTECE NO CONGRESSO NACIONAL 
De 17 a 19 de junho de 2019 

O destaque da semana foi o início de discussão do relatório do deputado 
Samuel Moreira a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6 de 2019 
(Reforma da Previdência), com intenção da bancada do governo e aliados de 
deliberar a matéria na Comissão Especial no próximo dia 26. Até o 
fechamento deste Acontece foram 154 inscritos para debater a matéria, 
ontem (18) debateram 50 parlamentares e 13 líderes, que podem se 
pronunciar em qualquer momento, e que continua a discussão nesta data. 
Também foram apresentados 29 destaques, para votação em separado 
emendas ou artigos da proposta e do texto substitutivo. 

O pedido de demissão de Joaquim Levi, presidente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do diretor de Mercado de 
Capitais do banco, Marcos Barbosa Pinto, gerou vários pronunciamentos 
contrários de parlamentares do Congresso Nacional e do próprio presidente 
da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia. 

No Senado, o ministro Sergio Moro foi arguido na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania e se justificou sobre os vazamentos de mensagens 
trocadas com os procuradores da operação Lava Jato, quando era o juiz 
responsável pelas ações judiciais. É mais uma crise que vem fritando um dos 
ministros da base do governo Bolsonaro responsável por ações para o 
combate a corrupção. A audiência pública continua em andamento, mas os 
senadores estão saindo confiantes da lisura das ações do ministro quando 
era magistrado.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Seguridade Social e Família  
 

Auxílio-doença 
Aprovado o Projeto de Lei 7.216 de 2014, de autoria da então senadora Ana 
Amélia, propondo alteração da Lei da organização da Seguridade Social, e a Lei 
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, para atribuir ao auxílio-
doença a nomenclatura de auxílio por incapacidade laborativa. 
Veja a nota aqui. 
 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
 
Criação de Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher 
Aprovado o Projeto de Lei 501 de 2019, de iniciativa da deputada Leandre, que 
dispõe sobre a criação de Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, 
nas microrregiões dos Estados.  
Veja a nota aqui. 
 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=cssf-aprova-mudanca-na-denominacao-do-auxilio-doenca-por-incapacidade-laborativa
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=comissao-da-mulher-aprova-projeto-de-criacao-de-delegacias-especializadas-no-atendimento-a-mulher


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brasília-DF, 19 de junho de 2019. 

Relações Institucionais da CNTC 

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.  

 

 

Comissão de Assuntos Sociais 

 
Debate sobre a reforma da previdência 
Realizado audiência pública para debater a reforma da previdência, com a 
participação do secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia, Rogério Marinho. 

 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
 

Debate sobre Previdência e Trabalho 
Realizado audiência pública sobre: Previdência e Trabalho, com foco na 
apresentação do Atlas da Previdência, com a participação dos seguintes 
convidados: 1) Tadeu Alencar Arrais, pesquisador do CNPq e professor UFG; 
2) Vinicius Barile, vice-presidente de Assuntos Parlamentares da Associação 
Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
(ANESP); 3) Floriano Martins de Sá Neto, presidente da Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP). 
Veja a nota aqui. 
 

Comissão Mista da Medida Provisória 881 de 2019 – 

Liberdade Empresarial  
 

Realizada a primeira reunião de instalação e eleição do presidente e vice-
presidente da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a 
Medida Provisória nº 881 de 2019, que institui a declaração de direitos de 
liberdade econômica, estabelece garantias de livre mercado, análise de 
impacto regulatório, e dá outras providências. Eleitos o presidente, o vice e 
indicado o relator. 
Veja a nota aqui. 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=cdh-debate-previdencia-e-trabalho-com-foco-na-apresentacao-do-atlas-da
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=comissao-mista-elege-presidente-e-indica-relator

