
 

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 17 a 19 de junho de 2019, observando que os eventos podem ser cancelados, alterados ou 
incluídos extra pauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL 

Cenário Político – A semana começou com nova crise política no domingo com o 
pedido de demissão de Joaquim Levi, presidente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que foi pressionado pelo 
presidente da República a demitir o diretor de Mercado de Capitais do banco, 
Marcos Barbosa Pinto. Bolsonaro chegou a afirmar que se Levy não demitisse 
Barbosa Pinto, seria ele, Levy, demitido na segunda-feira. Tanto Levi quanto 
Barbosa Pinto pediram demissão. 

No Senado, as atenções estarão votadas para a participação do ministro Sergio 
Moro na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde o ministro tentará 
se justificar dos 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. 

Reforma da Previdência – O relatório apresentado pelo deputado Samuel 
Moreira a PEC da Reforma da Previdência não agradou a base do governo 
Bolsonaro. A desarticulação política dessa base continua e vamos acompanhar a 
partir da terça-feira (dia 18) o início da discussão do relatório e a possível votação 
da matéria. 

Contribuição Sindical – Sem convocação para reunião 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. 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/sdleg-getter/documento?dm=7947025&ts=1559913962314&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7947028&ts=1559913962362&disposition=inline


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 
2ª feira, 3ª feira e 4ª feira 
 
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 2.787 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. 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
2ª feira, às 14h, 3ª feira, às 10h e 4ª feira, às 9h 

Antecipação do pagamento de honorários periciais pelo INSS 
Projeto de Lei 2.999 de 2019, de iniciativa do Poder Executivo, para dispor sobre 
a antecipação do pagamento dos honorários periciais nas ações em que o 
Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte e que tramitem no âmbito 
de responsabilidade da Justiça Federal ou no âmbito da justiça estadual onde 
não haja vara federal instalada, com relatório do deputado Eduardo Bismarck 
concluindo pela aprovação com texto substitutivo para fixar o pagamento dos 
honorários periciais nas ações judiciais em que o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) figure como parte e que tramitem no âmbito de responsabilidade 
da Justiça Federal será antecipado pelo Poder Executivo federal ao respectivo 
tribunal ou que tramitem na Justiça Estadual, no exercício da competência 
delegada pela Justiça Federal. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% 
dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 
remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados 
todos os esclarecimentos necessários. Por ato conjunto do Conselho da Justiça 
Federal e do Ministério da Economia fixará os valores dos honorários e os 
procedimentos necessários ao cumprimento do disposto nesta Lei. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Seguridade Social e Família  
3ª feira às 9h30 
 
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. 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público  
3ª feira às 10h 

Dispensa de comunicação de férias 
Projeto de Lei 7.164 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 1.579 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 Especial da PEC 6/2019 – Reforma da Previdência 
3ª feira às 9h 

Início da discussão do parecer do deputado Samuel Moreira (PSDB/SP), concluindo 
pela aprovação com texto substitutivo a Proposta de Emenda à Constituição 6 de 2019, 
que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e 
disposições transitórias, e dá outras providências. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Pauta com itens de pouca repercussão e nenhum de interesse da categoria. 
 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
2ª feira às 14h 

 

Debate sobre Previdência e Trabalho 
Realização de 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). 

Comissão Mista da Medida Provisória 881 de 2019 – Liberdade 

Empresarial 
3ª feira às 9h30 
 
 

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 Defesa dos Direitos da Mulher 
3ª feira às 14h 

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. 

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. 

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. 

 



 

 

 
 
 

 

 

 
Brasília-DF, 17 de junho de 2019. 

Relações Institucionais da CNTC 

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.  

 

 

Comissão de Assuntos Sociais 
4ª feira às 10h 

 

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


