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DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

SEMANA NO CONGRESSO: Semana mais curta no parlamento com foco na promulgação da Reforma da 
Previdência prevista para esta terça-feira (12) para iniciar a sua vigência. 

Na Câmara dos Deputados o foco está voltado para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da 
Câmara dos Deputados por conta da PEC 410 de 2018, que trata da prisão após decisão em 2ª estância. A pauta do 
plenário encontra-se obstruída com Medidas Provisórias.

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 qual poderá ter sua sua votação concluída 
nesta semana, bem como o inicio dos trabalhos dos senadores indicados para relatar as PECs do pacote Mais 
Brasil apresentado pelo Executivo. O senador Márcio Bittar (MDB-AC) será o relator da PEC do Pacto Federativo 
(188/2019); o senador Otto Alencar (PSD-BA), da PEC da Revisão dos Fundos (187/2019) e o senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR), da PEC Emergencial (186/2019).

A Pauta da Semana detalha a previsão dos trabalhos nos Plenário e Comissões da Câmara dos Deputados e 
Senado Federal no período de 11 a 14 de novembro 2019, observando que os eventos podem ser cancelados, 
alterados ou incluídos extra pauta. 

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL

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

atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde; Medida Provisória 891 de 2019, que dispõe sobre os 

planos de benefícios da Previdência Social, que institui o Programa Especial para Análise de Benefícios com 

Indícios de Irregularidade, de Revisão de Benefícios por Incapacidade; Medida Provisória 893 de 2019, que 

transforma o Conselho de Controle de Atividades Financeiras na Unidade de Inteligência Financeira  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
2ª, 3ª e 4ª feira 

Proposta de Emenda à Constituição 410 de 2018, que altera o inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal 

para prever que ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau 

de recurso. Deixa clara, no texto constitucional, a possibilidade da prisão após condenação em segunda 

instância.

PEC da prisão da 2º instância

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
2ª feira, 14h
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Agendada a promulgação da Emenda Constitucional que altera o sistema de previdência social e estabelece 

regras de transição e disposições transitórias (Reforma da Previdência).

Congresso Nacional
3ª feira - 10h
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SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL

Projeto de Lei 1.379 de 2019, de autoria do deputado Júnior Bozzella (PSL-SP), que Dispõe sobre a alteração da 

Lei de nº 8.036, de 11 de maio de 1990 e da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para tratar sobre o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e torna facultativo o saque do FGTS à mulher trabalhadora vítima de 

violência doméstica, com relatório da deputada Chris Tonietto (PSL-RJ), pela rejeição do projeto de lei nº 

1.379/2019, e do pl nº 3.303/2019, apensado. 

Saque do FGTS à mulher trabalhadora vítima de violência doméstica

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
3ª feira, 10h

Transferência automática de recursos do SINE 

Aplicação de normas de 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.

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

Flávia Morais (PDT-GO), que Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do 
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para autorizar que 
a transferência automática de recursos da União para as demais esferas de governo, no âmbito das 
atividades do Sistema Nacional de Emprego (SINE), possa ser realizada automaticamente, sem a 
necessidade de acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, com relatório do deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP), pela aprovação, com substitutivo.

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
3ª feira, 11h

Audiência pública do Centenário da OIT: Avaliação de resultados da 108ª Conferência, bem como as 
violações de normas internacionais do trabalho, já ratificadas. Convidados: Martin Georg Hahn, diretor do 
escritório da Organização Internacional do Trabalho - OIT; Sônia Maria Zerino da Silva, diretora de assuntos 
da mulher, representando o Senhor José Calixto Ramos, Presidente da Nova Central Sindical dos 
Trabalhadores - NCST; Adilson Araújo, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadora do Brasil - 
CTB; Vagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores - CUT; Ricardo Patah, presidente da 
União Geral dos Trabalhadores - UGT; Antônio Fernando dos Santos Neto, presidente da Central dos 
Sindicatos Brasileiros - CSB. 

3ª feira, 14h
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BPC da revisão da avaliação médico-pericial das condições que lhe deram origem

Projeto de Lei 8.949 de 2017, de autoria do deputado Rôney Nemer (PP-DF), para dispensar o segurado de 

avaliação periódica das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 

administrativamente, e o art. 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispensar o beneficiário do 

Benefício de Prestação Continuada - BPC da revisão da avaliação médico-pericial das condições que lhe deram 

origem, com relatório da deputada Erika Kokay (PT-DF), pela aprovação do projetos apensados na forma de texto 

substitutivo.

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. 

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.

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.

Extrato de recolhimento do INSS ao segurado

Comissão de Seguridade Social e Família 
4 feira, 9h30

Transferência de empregados entre empresas do mesmo grupo econômico

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.

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
4 feira, 10h
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Audiência pública para debater a PEC Paralela, que Permite que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

adotem em seus regimes próprios de previdência social as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da União 

(complementação da reforma da Previdência),  com os seguintes convidados: Rafaela Cosme, advogada, 

coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP na região Nordeste; José Avelino da Silva 

Neto, vice-presidente de assuntos parlamentares da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil – ANFIP; Luiz Alberto dos Santos, consultor legislativo do Senado Federal; Diego Monteiro 

Cherulli, advogado, professor especialista em direito previdenciário e diretor do IBDP; Fábio Souza, juiz federal, 

professor e membro da Turma Nacional de Uniformização – TNU.

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
2ª Feira, 9h 

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.

Proposta de Emenda à Constituição 133 de 2019, que Permite que os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios adotem em seus regimes próprios de previdência social as mesmas regras aplicáveis ao regime 

próprio da União; modifica renúncias previdenciárias; prevê benefício da Seguridade Social à criança vivendo em 

situação de pobreza; e dá outras providências, com relatório do senador Tasso Jereissati. 

PEC Paralela

Plenário
3ª feira, 14h 

Brasília-DF, 11 de novembro de 2019.
Relações Institucionais da CNTC  

Projeto de Lei 3.568 de 2015, de autoria do deputado Lincoln Portela (PR-MG), que que Regula o Programa do 

Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras 

providências, para permitir a concessão e a percepção do benefício ao trabalhador desempregado inscritos em 

cadastro de empregadores ou em conselhos de fiscalização profissional.

Seguro-desemprego ao desempregado com empresa ou inscrito em conselho profissional

Comissão de Finanças e Tributação
4 feira, 10h


