
 

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 15 a 18 de julho de 2019, observando que os eventos 
podem ser cancelados, alterados ou incluídos extra pauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL 

Semana curta no Congresso Nacional pelo início do recesso parlamentar 
que inicia na quinta-feira (18), que provavelmente diminuirá o quórum nas 
duas Casas Legislativas. 

Cenário Político – Reforma da Previdência – concluída a votação em 
primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição 6 de 2019, que trata 
da reforma Previdência. Já o segundo turno ficou para o início de agosto, 
com o intuito de dar um tempo para recuperar o fôlego da articulação 
política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 
2ª feira, 3ª feira, 4ª feira 
 
Licitações e contratos da administração pública 

Projeto de Lei 1.292, de 1995, que altera a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

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

Saúde e segurança do trabalho 

Requerimento nº 76/19 - Requer seja convidado representante da ABIMAQ - 

Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos para a 

audiência pública para debater o processo de revisão das Normas 

Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho que está sendo realizado 

pela Secretaria Especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia. 

 

Indústria 4.0 

Requerimento nº 79/19 - Requer a realização, pela Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público, de reunião de audiência pública para debater 

a respeito dos impactos sociais e no mundo do trabalho da Indústria 4.0. 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2211058
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2211277


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brasília-DF, 15 de julho de 2019. 

Relações Institucionais da CNTC 

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.  

Plenário 

Sem Projetos de interesse da Confederação até o presente momento. 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

(continuação)  
3ª feira às 10h 

Moção de repudio ao trabalho infantil 

Requerimento nº 80/19 - Requer aprovação de Moção de Repúdio desta 

comissão ao pronunciamento do Excelentíssimo Sr. Presidente Jair 

Bolsonaro sobre trabalho infantil. 

Requerimento nº 81/19 - Requer apresentação de Moção, pela Comissão 

de Trabalho Administração e Serviços Públicos dirigindo-se, ao Sr. 

Presidente da República, manifestando a contrariedade dos membros desta 

comissão às declarações públicas que banalizam o Trabalho Infantil. 

 

Convocação das Centrais sindicais que estiveram na 108ª Conferência 

Internacional do Trabalho da OIT 

Requerimento nº 83/19 - Requer convocação para Audiência Pública das 

Centrais Sindicais que estiveram na 108ª Conferência Internacional do 

Trabalho da OIT, em Genebra. 

 

Dispensa de aviso prévio 

projeto de lei nº 7.164/14 - Altera o art. 135 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

para dispor sobre hipótese de dispensa de aviso prévio de férias. 

 

Simples trabalhista 

Projeto de lei nº 450/15 - Institui o Programa de Inclusão Social do 

Trabalhador Informal (Simples Trabalhista) para as microempresas e 

empresas de pequeno porte de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 

123 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), 

de 14 de dezembro de 2006, na forma que especifica. 

Contratação de autônomo 

Projeto de lei nº 8.303/17 - Suprime o art. 442-B da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2211499
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2211638
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2212169
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606607
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=948977
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2148085

