
 

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 10 A 13 de junho de 2019, observando que os eventos podem ser cancelados, 
alterados ou incluídos extra pauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL 

Cenário Político – As atenções estão voltadas para o plenário do Senado que 
debaterá as modificações aprovadas pela Câmara dos Deputados na 
Proposta de Emenda à Constituição que modifica as regras de edição, 
vigências e sua tramitação pelas casas do Congresso Nacional, e a tendência 
do Senado e aprovar o texto sem modificações para que a modificação 
Constitucional seja promulgada o mais breve possível e limite o poder de 
editar medida provisória pelo presidente da República. 

Reforma da Previdência – A falta de articulação política da base de apoio ao 
governo de Jair Bolsonaro e a influência do grupo político conhecido como 
Centrão, formação informal que agrega parlamentares do DEM, PP, PSD, PL, 
PRB, PSC, Patri e Solidariedade, que nos últimos anos vêm muitas vezes 
desequilibrando as forças políticas ora pendendo para votar em prol dos 
projetos do governo, ora se juntando com a oposição, e na atual legislatura 
estão implementando uma pauta independente das pautas governista, e 
causando muitas dores de cabeça para Bolsonaro. Esse cenário traduz o 
adiamento da apresentação do relatório pelo deputado Samuel Moreira a 
PEC da Reforma da Previdência, que estava prevista para a semana passada 
e ficou para a próxima quinta-feira. Com esse adiamento prolonga-se o 
prazo de tramitação pela Câmara dos Deputados, que tinha a intenção de 
deliberar a matéria até 17 de julho, o que não poderá se concretizar. Os 
adiamentos na apresentação do relatório sinaliza a estratégia de segurar a 
matéria na Comissão Especial onde conseguem a aprovação do relatório 
com certa margem de segurança, o que não no momento é garantido no 
plenário da Casa, pois há muitas resistências dos deputados quanto ao tema 
capitalização, regras para aposentadoria para as mulheres, normas de 
transição sobre a cobrança de pedágio de quem está perto de completar o 
requisito de tempo de contribuição para se aposentar, e extensão da 
reforma automática para estados e municípios. 

Contribuição Sindical – Com o esvaziamento da composição da Comissão 
Mista incumbida de analisar 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 da presente pauta não houve convocação para reunião da 
referida comissão. O prazo de vigência da referida medida provisória vai 
até 28 de junho. 

Libertada Empresarial – A Medida Provisória 881 de 2019 que trata da 
liberdade econômica para empresas que desenvolvam atividades de baixo 
risco conhecidas como startups, terá sua primeira reunião para instalação e 
eleição do presidente e vice-presidente e posterior designação de relator da 
Comissão Mista que analisará a MP. Lembramos que a CNTC idealizou duas 
emendas as quais foram apresentadas pelo deputado Luiz Carlos Motta, que 
foi o primeiro parlamentar a emendar a MP. Acesse aqui a Emenda 1 e 2. 

 

https://legis.senado.leg.br/comissoes/imprimir?tp=1&codcol=2248
https://legis.senado.leg.br/comissoes/imprimir?tp=1&codcol=2248
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7947025&ts=1559913962314&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7947028&ts=1559913962362&disposition=inline


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 
 

A pauta para esta semana na Ordem do Dia destaca-se os seguintes itens: 
 
Novas regras para Licitações e Contratos da Administração Pública 
Projeto de Lei 1.292-D de 1995, com o propósito de alterar a Lei de Licitações 
com a finalidade de modernizar a legislação e dar mais transparência às 
compras e obras públicas e permitirá a melhoria da governança das 
contratações públicas, a profissionalização da gestão, o incentivo ao 
planejamento, o fortalecimento de mecanismos de prevenção de ilícitos e o 
aproveitamento da tecnologia.  
 
Novas regras para possibilitar maior controle sobre barragens 
Projeto de Lei 550 de 2019, para alterar a Lei de Segurança de Barragens, para 
reforçar a efetividade da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), 
dotar de novos instrumentos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), no exercício de sua atribuição de zelar pela implementação da PNSB; 
para instituir o pagamento da Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM) em caso de suspensão da produção devido a 
acidente ou rompimento de barragem; e para classificar como hediondo o 
crime de poluição ambiental com resultado morte; para tipificar o crime de 
poluição com resultado morte e determinar que, em situação de acidente, a 
multa por infração ambiental seja revertida à região afetada; e dá outras 
providências. 
 
Criminaliza a conduta do responsável por rompimento de barragem 
Projeto de Lei 2787 de 2019, pretendendo alterar a Lei de Crimes Ambientais, 
para tipificar o crime de ecocídio e a conduta delitiva do responsável por 
desastre relativo a rompimento de barragem. 

Plenário 
3ª feira, ás 14h 

Sessão do Congresso destinada a deliberação dos Vetos: 

40 de 2018, que trata de isenções tributárias sobre comercialização de 
veículos no Brasil; institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística; 
dispõe sobre o regime tributário de autopeças não produzidas. 

3 de 2019, que trata sobre os fundos patrimoniais, autorizando a 
administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos de 
execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público 
com organizações gestoras de fundos patrimoniais. 

8 de 2019, que trata sobre a Executoriedade das resoluções do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, sobre o cumprimento de sanções impostas por 
resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a 
indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e a 
designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, de 
seu financiamento ou de atos a ele correlacionados. 

11 de 2019, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com HIV/Aids 
aposentada por invalidez. 

14 de 2019, sobre a anistia de multas a partidos políticos. 

Projeto de Lei do Congresso Nacional 4 de 2019, que abre aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Economia 
e da Cidadania, de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de 
Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 248.915.621.661,00, para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Trabalho em prensas e equipamentos similares 
Projeto de Lei 6.504 de 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. 
 
Divulgação dos direitos fundamentais de mulheres, crianças e adolescentes 
Projeto de Lei 2.941 de 2008, 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. 

Comissão de Seguridade Social e Família  
4ª feira às 9h30 
 
Convocação do ministro da Economia para debater o regime de capitalização 
Requerimento 166 de 2019, de iniciativa da deputada Fernanda Melchionna, que 
requer a Convocação do Ministro Paulo Guedes para prestar informações sobre 
regime de capitalização e demais propostas do governo para a Seguridade Social. 

Debater o regime de capitalização 
Requerimento 174 de 2019, de iniciativa do deputado Darcísio Perondi, que requer 
a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Finanças e 
Tributação, para debater sobre a PEC 06/19 - Nova Reforma da Previdência, com a 
presença do Ministro da Economia. 

Saque do FGTS para atender necessidades de dependentes acometido de doença 
grave 
Projeto de Lei 2.541 de 2015, de autoria do então senador Pedro Taques, que altera 
a Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para permitir o saque do 
saldo do FGTS quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido 
por doença grave. 

Aposentadoria Especial para frentistas  
Projeto de Lei Complementar 572 de 2010, de autoria de deputado 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 
deputada 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. 

Auxílio-doença 
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. 

Redução da Jornada de Trabalho para empregados de instituições financeiras e 
correspondente bancário 
Projeto de Lei 14 de 1999, de autoria do então deputado 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 deputado 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 Finanças e Tributação  
4ª feira às 10h 

 
Veda a suspensão de transferências de verbas orçamentárias aos programas 
de combate à violência contra a mulher  
Projeto de Lei Complementar 238 de 2016, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Proteção ao trabalho do idoso 
Projeto de Lei 6.685 de 2009, de autoria da então senadora Lúcia Vânia, 
propondo alterara Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a 
proteção do trabalho do idoso, fixando a jornada de trabalho do idoso é de 8 
horas diárias e poderá ser prorrogada em duas hipóteses: I – mediante 
convenção ou acordo coletivo, em até 2 horas, independentemente de acréscimo 
salarial, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela 
diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 44 horas 
semanais ou outro inferior legalmente fixado; II – excepcionalmente, por motivo 
de força maior, a jornada poderá se estender até o máximo de 12 horas, com 
acréscimo salarial de, pelo menos, 50% sobre a hora normal, e desde que o 
trabalho do idoso seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento.  
 
Dispensa de comunicação de férias 
Projeto de Lei 7164 de 2014, de autoria da deputada Iracema Portella, para 
alterar o art. 135 da CLT com o fim de dispor sobre hipótese de dispensa de aviso 
prévio de férias. Propõe o projeto que na hipótese de o empregador fixar as férias 
conforme período de gozo solicitado pelo trabalhador, é inaplicável o aviso 
prévio de comunicação das férias, por escrito, com antecedência de, no mínimo, 
trinta dias, com relatório do deputado Pedro Lucas Fernandes concluindo pela 
aprovação do projeto. 
 
Cria a contribuição adicional ao financiamento do seguro-desemprego  
Projeto de Lei 1579 de 2015, de autoria do deputado André Figueiredo, 
propondo regulamenta o artigo 239, §4º da Constituição Federal, ao criar critério 
suplementar de financiamento do seguro-desemprego a partir da cobrança de 
percentual adicional sobre alíquota de contribuição para o Programa de 
Integração Social (PIS), e para o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PASEP), dos sujeitos passivos cujos índices de rotatividade da 
força de trabalho supere o índice médio da rotatividade do respectivo setor 
econômico na Unidade da Federação, com relatório da deputada Flavia Morais 
concluindo pela aprovação do projeto com texto substitutivo. 

 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 

Serviços 
4ª feira às 10h 

Amplia a estabilidade provisória gestacional  
Projeto de Lei 189 de 2019, de iniciativa do deputado Roberto de Lucena, para 
acrescentar o inciso III, no artigo 1º, da Lei do Programa Empresa Cidadã, para 
ampliar a estabilidade provisória gestacional, com relatório do deputado Vinicius 
Carvalho concluindo pela aprovação do projeto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
4ª feira às 11h 

Debater o programa de prevenção à agressão contra as mulheres 
Requerimento 33 de 2019, de iniciativa da deputada Rosana Valle, requerendo a 
realização de audiência pública para discutir o programa de prevenção à agressão 
contra as mulheres intitulado Homem Sim, Consciente Também. 

Debater os impactos do pacote anticrime 
Requerimento 35 de 2019, de iniciativa da deputada Sâmia Bomfim, que requer a 
realização de audiência pública para discutir os Impactos do Pacote Anticrime e da 
flexibilização do acesso a armas de fogo nos indicadores de feminicídio e de violência 
contra a mulher. 

Criação de Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher 
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. 

Amplia a faixa de idade de 9 a 40 anos para o fornecimento de vacina contra o vírus 
HPV  
Projeto de Lei 4924 de 2016, de iniciativa do deputado 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. 

Proteção às mulheres em estabelecimentos públicos de lazer 
Projeto de Lei 124 de 2019, de iniciativa da deputada Renata Abreu, que dispõe sobre 
medidas de segurança a serem adotadas por administradores de bares, casas de 
shows, restaurantes e estabelecimentos similares, visando à proteção das mulheres 
em suas dependências. 

Medidas protetivas de competência da autoridade policial 
Projeto de Lei 11 de 2019, de iniciativa da deputada Joice Hasselmann, que acrescenta 
dispositivo à Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 para autorizar a autoridade policial 
a aplicar as medidas protetivas de urgência previstas no inciso II do art. 22 e nos incisos 
I e II do art. 23 da mesma lei. 

Saúde integral à Mulher no SUS 
Projeto de Lei 119 de 2019, de iniciativa da deputada Renata Abreu, para ampliar a 
atuação do Sistema Único de Saúde na saúde integral da Mulher. 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 

Serviços 
4ª feira, após ordinária das 10h 

Debate sobre a privatização da Conab 
Realização de audiência pública extraordinária para duscutir a possível privatização ou 

desmobilização de armazéns e centros de distribuição da Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), com a participação dos seguintes convidados: 1) Tereza 

Cristina Corrêa, ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 

2) deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA); 

3) Newton Araújo Silva Júnior, diretor-presidente da Companhia Nacional de 

Abastecimento - CONAB; 4) João Martins da Silva Júnior, presidente da Confederação 

da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); 5) Dóris Giugliani Chaves de Cerqueira, 

presidente Executiva da Associação Nacional dos Empregados da Conab (ASNAD). 

 



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

Fixa cota para participação da mulher em entidades de representação civil 
Projeto de Lei 2.084 de 2019, de iniciativa da deputada Soraya Santos, para tornar 

obrigatória a participação de, no mínimo, 30% de mulheres na composição de 

entidades de representação civil. 

Debater os impactos na vida das Mulheres na Reforma da Previdência  
Audiência pública para discutir e avaliar os impactos da proposta de Reforma da 
Previdência na vida das mulheres, com as participações dos seguintes convidados: 
representante do Ministério da Economia: Joana Mostafa, economista e 
pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Luana Simões 
Pinheiro, pesquisadora da Coordenação de Gênero, Raça e Gerações do IPEA; 
Roseli Faria, diretora executiva da Associação Nacional dos Servidores da Carreira 
de Planejamento e Orçamento (ASSECOR). 

 

Comissão de Seguridade Social e Família 
5ª feira às 10h 

Debate sobre Aposentadoria Especial na Reforma da Previdência  
Audiência Pública para debater a Aposentadoria dos trabalhadores cujas atividades 
sejam exercidas em condições especiais prejudiciais à saúde frente à PEC 6/2019, 
com a participação dos seguintes convidados: 1) Mário Parreiras de Farias, médico 
e auditor fiscal do trabalho; 2) Adriana Bramante de Castro Ladenthin, presidente 
do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP); e Bruno Bianco Leal, 
secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Novas regras para apreciação de Medida Provisória 

Proposta de Emenda à Constituição 91 de 2019, que altera o procedimento de 
apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional. 
 

Comissão de Assuntos Econômicos 
3ª feira às 10h 

 

Reduz o desconto do empréstimo consignado em 15% da remuneração do 
trabalhador 
Projeto de Lei 1.763 de 2019, de autoria do senador Ciro Nogueira, que altera a Lei 
nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, para limitar o desconto, em folha de 
pagamento, de prestações de empréstimos a 15% da remuneração do tomador do 
crédito. 
 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
4ª feira às 9h 
 
 

Indicação de ministro para o Tribunal Superior do Trabalho 
Mensagem 19 de 2019, de iniciativa da presidência da República, que submete à 
apreciação do Senado Federal, a indicação de Evandro Pereira Valadão Lopes, para 
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga reservada a 
juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, decorrente da aposentadoria da 
Ministra Maria de Assis Calsing. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Assuntos Sociais 
4ª Feira às 9h30 

 

Pensão por morte 
Projeto de Lei do Senado 209 de 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 trabalhador acometido de doença de Alzheimer ou 
Parkinson 
Projeto de Lei do Senado 30 de 2018, de iniciativa do senador Paulo Paim, para 
alterar a Lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a fim de permitir o 
saque para àquelas pessoas acometidas da doença de Alzheimer ou da doença 
de Parkinson, com relatório do senador Flavio Arns concluindo pela aprovação 
da matéria com duas emendas que apresenta, a primeira para modificar a 
ementa do projeto com o objetivo de permitir a movimentação da conta 
vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço àquelas 
pessoas acometidas por doença ou condição grave, degenerativa ou 
incapacitante, em qualquer estágio de sua evolução; e a segunda emenda a fim 
possibilitar o saque do FGTS quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes for acometido por doença ou condição grave, degenerativa ou 
incapacitante, em qualquer estágio de sua evolução, nos termos do 
regulamento. 
 
Afastamento do trabalho sem desconto na remuneração 
Projeto de Lei do Senado 240 de 2017, de iniciativa da senadora Rose de Freitas, 
propondo alterar a Consolidação das Leis do Trabalho, para alterar as regras 
sobre os afastamentos do empregado sem prejuízo do salário, por: a) 5 dias 
consecutivos em 
caso de falecimento do cônjuge, companheiro, filho e avós; e 3 dias consecutivos, 
em caso de falecimento do irmão, genro, nora e enteado do empregado; b) 5 
dias consecutivos, em virtude de casamento; c) 20 dias em caso de nascimento 
de filho do empregado; d) 1 dia, a cada 6 meses de trabalho em caso de doação 
voluntária de sangue devidamente comprovada; e) 2 dias consecutivos ou não 
para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva; f) no mínimo, 1 dia 
para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o 
período de gravidez de sua esposa ou companheira, a cada mês a partir do 
terceiro mês de gravidez; g) 2 dias por ano para o pai e para a mãe com vistas a 
acompanhar filho menor de 16 anos em consulta médica mediante atestado de 
comparecimento, com relatório do senador Paulo Paim concluindo pela 
aprovação do projeto, nos termos de emenda substitutiva que apresenta, 
propondo que o afastamento em até 5 dias consecutivos, em caso de 
falecimento do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, ou pessoa 
que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua 
dependência econômica e, até 3 dias consecutivos, em caso de falecimento de 
irmão, genro ou nora; de até 5 dias consecutivos, em virtude de casamento; por 
20 dias, em caso de nascimento de filho; por um dia, em cada 6 meses de 
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada; 
por 2 dias, ou meio turno de trabalho, para o fim de se alistar eleitor, nos termos 
da lei respectiva; no mínimo, um dia, para acompanhar consultas médicas e 
exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou 
companheira, a cada mês, a partir do terceiro mês de gestação; por 2 dois dias 
por ano para o pai e para a mãe acompanharem os filhos menores de 16 anos 
em consulta médica, mediante atestado de comparecimento às consultas. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Assuntos Sociais (continuação) 
4ª Feira às 9h30 

 

Pensão por morte 
Projeto de Lei do Senado 332/2016, de iniciativa do senador Acir Gurgacz, para 
alterar a Consolidação das Leis do Trabalho, e a Lei do Vale-transporte, com o 
objetivo de estabelecer sanções aos infratores que não respeitarem os critérios 
relativos à concessão do vale-transporte ao trabalhador, bem como fixa novas 
regras para o pagamento do vale-transporte aos trabalhadores, com relatório do 
senador Paulo Paim concluindo pela aprovação do projeto, nos termos de 
emenda substitutiva que apresenta para fixar que o vale-transporte é o único 
título de legitimação para o exercício do direito ao benefício e visa a fomentar a 
priorização do transporte coletivo sobre o individual de modo a. contribuir para 
a melhoria das condições de trânsito e ambientais urbanas e como forma de 
implementação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Determina que o 
empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda 
de custo equivalente à parcela que exceder 5% do seu salário básico. Veda ao 
empregador substituir o vale-transporte, por dinheiro ou qualquer outra forma 
de pagamento, inclusive mediante convenção ou acordo coletivo, sendo que a 
inobservância das normas de concessão do vale-transporte ao trabalhador 
submete os infratores, sem prejuízo do disposto às disposições constantes no 
Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
Debater as demissões em massa 
Requerimento 69 de 2019, de autoria dos senadores Soraya Thronicke, Paulo 

Paim e Rose de Freitas, para que seja realizada audiência pública com o objetivo 

de instruir o PLS. 132/2018, que dá 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 a 

participação dos seguintes convidados: Ângelo Fabiano, presidente da ANPT; Luis 

Alberto, representante do DIAP; Miguel Torres, presidente da Força Sindical; 

Paulo Afonso Ferreira, presidente da CNI; José Roberto Trados, presidente da 

CNC; Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia.  

 
 

 

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

Novas regras para apreciação de Medida Provisória 

Proposta de Emenda à Constituição 91 de 2019, que altera o procedimento de 
apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional, com relatório do 
senador Antonio Anastasia concluindo pela aprovação da matéria. 
 
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. 
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Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
5ª feira às 9h 

 

Delegado de Polícia poderá determinar medidas protetivas em caso de 
violência doméstica 
Projeto de Lei do Senado 90 de 2015, de iniciativa do senador Humberto 
Costa, para modificar o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a Lei Maria da Penha), para aprimorar os mecanismos de 
proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade passando competência 
para o delegado de polícia para determinar as medidas de proteção, com 
relatório do senador Flávio Arns concluindo pela aprovação do projeto com 
texto substitutivo. 
 
Permite a suspensão da Licença-maternidade em vaso de internação do 
recém-nascido 
Projeto de Lei 1852, de 2019, de iniciativa da Câmara dos Deputados, que 
pretende modificar a CLT e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
permitir a suspensão, a critério da trabalhadora, do gozo da licença-
maternidade e do pagamento do salário-maternidade quando o recém-
nascido permanecer em internação hospitalar, com relatório da senadora 
juíza Selma concluindo pela aprovação do projeto. 
 
Prioridade para exame pericial a mulher em caso de violência doméstica 
familiar 
Projeto de Lei da Câmara 26, de 2017, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados (deputado Laudivio Carvalho), para modificar a Lei Maria da 
Penha, para dar prioridade às mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar na realização de exames periciais, com relatório da senadora Leila 
Barros concluindo pela aprovação do projeto. 
 
Exclui a possibilidade da quitação anual trabalhista 
Projeto de Lei do Senado 251 de 2017, de iniciativa do senador Paulo Paim, 
propondo a revogação do art.507 –B, da Consolidação das Leis do Trabalho 
a fim de revogar a faculdade de empregados e empregadores firmarem 
termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, com relatório do 
senador Paulo Rocha concluindo pela aprovação do projeto. 
 

Comissão Mista da Medida Provisória 881 de 2019 – Liberdade 

Empresarial  
4ª Feira às 15h 
 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Brasília-DF, 10 de junho de 2019. 

Relações Institucionais da CNTC 

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.  

 

 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

(continuação) 
5ª feira às 9h 

 

Participação da entidade sindical para autorizar as demissões em massa 
Projeto de Lei do Senado 366 de 2017, de iniciativa do senador Paulo Paim, 
propondo a revogação dos arts. 477-A e 477- B da Consolidação das Leis do 
Trabalho, que dispensa a participação da entidade sindical nas dispensas 
imotivadas individuais, plúrimas e coletivas, bem como que, salvo quando 
houver disposição em contrário estipulada entre as partes, o plano de 
demissão voluntária ou incentivada, para a dispensa individual, plúrima ou 
coletiva, previsto na convenção coletiva ou no acordo coletivo de trabalho, 
enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação 
empregatícia, com relatório do senador Paulo Rocha concluindo pela 
aprovação da matéria. 
 

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. 
 
Debater a importância das NRs na vida laborativa com segurança 
Requerimento 64 de 2019, de autoria do senador Paulo Paim, que requer a 
realização de audiência pública, com o objetivo de debater A importância 
das Normas Regulamentadoras (NRs) para a segurança e a saúde dos 
trabalhadores. 
 


