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DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

A Pauta da Semana detalha a previsão dos trabalhos nos Plenário e Comissões da Câmara dos Deputados e 
Senado Federal no período de 28 de outubro a 1 de novembro 2019, observando que os eventos podem ser 
cancelados, alterados ou incluídos extra pauta. 

SEMANA NO CONGRESSO: Há oito semanas do encerramento do ano legislativo com a conclusão da Reforma 
Previdência pelo Senado, que agora aguarda a promulgação para iniciar a sua vigência, a expectativa agora é com 
as novas propostas que o governo Bolsonaro enviará para o Parlamento, dentre as possibilidades está a reforma 
administrativa. Um fato que pode abalar mais o cenário política é os trabalhos na Comissão Mista das Fake News, 
vamos aguardar.
No Senado Federal o foco ficará com a Proposta de Emenda à Constituição 133 de 2019, conhecida como PEC 
Paralela que trata da complementação da reforma da Previdência.
Na Câmara dos Deputados as atenções estão para a Comissão Especial que analisa a reforma da previdência dos 
militares.

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL

Pauta trancada pela Medida Provisória 890 de 2019, que institui o Programa Médicos pelo Brasil, no âmbito da 

atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde e pela Medida Provisória 894 de 2019, que institui pensão 

especial destinada a crianças com microcefalia decorrente do Zika Vírus, nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 

31 de dezembro de 2018, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada. Sem matéria de interesse da 

categoria. 

Plenário
3ª feira, 4ª feira e 5º feira 

Processo no Trabalho

Projeto de Lei 6.756 de 2006, de autoria do deputado Vicentinho (PT-SP), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

parcelamento da concessão de abonos salariais, tendo em vista os limites legais de isenção da tabela progressiva 

do imposto de renda da pessoa física, com relatório do deputado Gilson Marques (Novo-SC), pela 

inconstitucionalidade e injuridicidade deste e do substitutivo Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público.

Concessão de abonos salariais

Projeto de Lei 1.084 de 2007, de autoria do deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), que altera a Consolidação 

das Leis do Trabalho, dispondo sobre o Processo do Trabalho para uma justiça do trabalho forte, ágil e célere, 

com relatório do deputado Gilson Marques (Novo-SC), pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste, do 

projeto de lei nº 5.925/2009, apensado, e das emendas apresentadas na comissão de Trabalho, de Administração 

e Serviço Público.

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
5ª feira, 9h30

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.



2

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.

Acompanhante em Perícia médica e social do INSS

Projeto de Lei 10.670 de 2018, de autoria do deputado Herculano Passos (MDB-SP), que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social e dá outras providências, para permitir que o segurado ou beneficiário seja 

acompanhado de pessoa de sua confiança durante a perícia médica e social do Instituto Nacional do Seguro 

Social, com relatório da deputada Tereza Nelma (PSDB-AL), pela aprovação com duas emendas.

Comissão de Seguridade Social e Família 
3ª feira, 14h30

Reforma Sindical

Audiência pública para debater a Reforma Sindical, com os seguintes convidados: Adilson Araújo, Presidente da 

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil; Vagner Freitas, Presidente da Central Única dos 

Trabalhadores - CUT; Ricardo Patah, Presidente da União Geral dos Trabalhadores - UGT; Bruno Dalcomo, 

Secretário do Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia; Miguel 

Eduardo Torres, Presidente da Força Sindical; Antônio Fernando dos Santos Neto, Presidente da Central dos 

Sindicatos Brasileiros - CSB; Vivien Mello Suruagy, Presidente da Federação Nacional de Instalação de 

Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática - FENINFRA; Levi Fernandes Pinto, Presidente 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio.

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
3ª feira, 14h

3ª feira, 14h30

Manutenção do BPC a pessoa com deficiência que exerça atividade remunerada

Projeto de Lei 1.506 de 2019, de autoria da deputada Rejane Dias (PT-PI), que altera o art. 21-A da Lei 8.742, de 

7 de dezembro de 1993, para estabelecer a manutenção temporária do Benefício de Prestação Continuada para 

a pessoa com deficiência que exerça atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor 

individual, com relatório da deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), pela aprovação.

Projeto de Lei 191 de 2019, de autoria do deputado Roberto de Lucena (PODE-SP), que altera a Lei 7.998, de 11 

de janeiro de 1990, para conceder abono salarial ao aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com 

relatório do deputado Eduardo Costa (PTB-PA), pela rejeição. 

Extrato de recolhimento do INSS ao segurado

Abono salarial ao Aposentado

Projeto de Lei 10.776 de 2018, de autoria do deputado Hildo Rocha (MDB-MA), que dá nova redação ao inciso I 

do art. 80 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social envie 

anualmente aos segurados e às empresas o extrato do recolhimento de contribuições previdenciárias, com 

relatório do deputado Olival Marques (DEM-PA), pela aprovação deste e do PL 3.162/2019, apensado, com 

substitutivo.

4ª feira, 9h30



3

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.

Projeto de Lei 206 de 2003, de autoria do deputado Roberto Magalhães (PSDB-PE), que acrescenta um 

parágrafo ao art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, versando sobre a justa causa na rescisão de contrato 

de trabalho em caso de alcoolismo, com relatório do deputado Pedro Lucas Fernandes (PTB-MA), pela 

aprovação deste e pela rejeição do substitutivo, apensado.

Rescisão de contrato de trabalho em caso de alcoolismo

Abono salarial

Projeto de Lei 7.589 de 2014, de autoria dos deputados Daniel Almeida (PCdoB), Fátima Pelaes (PMDB-AP), 

Flávio Morais (PDT-GO), que altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, regula o Programa do Seguro-

Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Altera a sistemática de 

transferência de recursos para o Programa Seguro-desemprego, com relatório do deputado Orlando Silva 

(PCdoB-SP), pela aprovação, com substitutivo.

Medicina e Segurança do trabalhador em área externa

Projeto de Lei 6.050 de 2016, de autora da deputada Érika Kokay (PT-DF), que acrescenta parágrafo ao art. 154 

da Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre a aplicação das normas de medicina e de segurança do 

trabalho aos trabalhadores em áreas externas, com relatório da deputada Flávia Morais (PDT-GO), pela 

aprovação, com emendas. 

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

Projeto de Lei 2.298/2019, de autoria do deputado Mário Heringer (PDT-MG), que estabelece a possibilidade de 

transferência de empregado entre empresas de um mesmo grupo econômico, dispensada a demissão, e dá 

outras providências, com relatório do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP), pela aprovação, 

com substitutivo.

Transferência de empregados entre empresas do mesmo grupo econômico

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
4ª feira, 10h

Sem matéria de interesse da categoria. 

Plenário
3ª, 4ª e 5ª Feira, 14h 3ª, 4ª e 5ª Feira, 14h 
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Projeto de Lei 1.399 de 2019, de autoria do senador Veneziano Vital do Rego (PSB-PB), que institui medidas 

para o combate ao assédio, moral ou sexual, no ambiente de trabalho, com atuação simultânea em três frentes: a 

abertura de canais seguros de denúncia e apuração dos fatos, o apoio psicológico à vítima de assédio e a 

elevação do nível de conscientização dos empregados e empregadores quanto ao problema e sua gravidade, 

com relatório da senadora Leila Barros (PSB-DF), pela aprovação do Projeto, com duas emendas que apresenta.

Projeto de Lei 3.966 de 2019, de autoria do senador Confúcio Moura (MDB-RO), para permitir que o responsável 

por menor de 18 anos possa se ausentar do serviço para acompanhá-lo para participar em competições 

esportivas, nas condições que especifica, com relatório da senadora Leila Barros (PSB-DF) pela aprovação do 

Projeto, com duas emendas que apresenta.

Projeto de Lei 2.967 de 2019, de autoria do senador Irajá (PSD-TO), que dispõe sobre o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), para permitir a movimentação da conta vinculada para aquisição de segundo imóvel, 

com relatório do senador Paulo Paim (PT-RS), pela aprovação do Projeto e de uma emenda que apresenta.

Assédio de mulheres no ambiente de trabalho

Saque do Fundo de Garantia para compra de 2º imóvel

Torna a sentença judicial passível de protesto e negativação

Projeto de Lei 2.830 de 2019, de autoria do senador Styverson Valentim (PODE-RN), que Modifica o art. 883-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para estabelecer que a decisão judicial transitada em julgado 

poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) depois de transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias da citação 

do executado, se não houver garantia do juízo, com relatorio da senadora Juíza Selma (PODE-MT), favorável ao 

projeto.

Ausência para acompanhar filho atleta em competições

Estende para os segurados com doenças graves o beneficio de BPC 

Substitutivo da Câmara dos Deputados 6 de 2018, ao Projeto de Lei do Senado 55 de 1996, de autoria do 

senador Casildo Maldaner (MDB-SC), a fim de modificar os requisitos para a concessão do benefício de 

prestação continuada às pessoas com deficiência e aos idosos carentes e estender o direito aos portadores de 

doença crônica grave, com relatório da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), contrário ao Substitutivo da Câmara 

dos Deputados e pela remessa do Projeto à Comissão Diretora, para elaboração de texto final nos termos que 

indica.

Requerimento 135 de 2019, seja incluído o seguinte convidado: 1. Sr. Carlos Fernando da Silva Filho, 

Presidente do Sindicato. Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT), na audiência pública para ratar do 

PL 5.228, que institui a Nova Lei do Primeiro Emprego, e dá outras providências.

Debate sobre o Primeiro emprego

Comissão de Assuntos Sociais
4ª Feira, 9h 
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MPV 891 de 2019, apreciação do relatório do deputado Rodolfo (PL-PE).

Antecipação de 13º de benefíciários do INSS

Comissão Mista da Medida Provisória 891 de 2019
3ª Feira, 14h30 
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Primeiro emprego

Requerimento 137 de 2019, para a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o PL 5. 228, que 

institui a Nova Lei do Primeiro Emprego e dá outras providências.

Comissão de Assuntos Sociais
4ª Feira, 9h 
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Licença prévia para jornada 12X36

Projeto de Lei do Senado 298 de 2017, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que revoga o parágrafo 

único do art. 60 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que dispensa de licença prévia a adoção de jornada 

de doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, com relatório do senador Weverton 

(PDT-MA), Favorável ao Projeto e contrário às Emendas nºs 1-CAE e 2-CAE.

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

Relações Institucionais da CNTC  
Brasília-DF, 28 de outubro de 2019.


