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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 16 a 20 de dezembro, observando que os eventos podem ser cancelados, alterados 
ou incluídos extra pauta. 

Até o momento não foi convocada reunião ou atividade da Comissão Mista criada para analisar a Medida 
Provisória 905/19, que trata do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo.

Na Câmara dos Deputados o foco está voltado para a possível apreciação na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 196 de 2019, que dá nova redação ao art. 8°da 
Constituição Federal e altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para promover uma profunda 
reforma sindical, passando a organização de unicidade para pluralidade. 

No Senado a tentativa será deliberar sobre a Medida Provisória sobre regras do Coaf.

SEMANA NO CONGRESSO: Semana decisiva nos trabalhos nas duas casa do Congresso Nacional, com esforço para 
votação do projeto de lei orçamentária.

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL

Apreciação dos projetos de lei do Congresso Nacional nº 22 de 2019 (PLOA), que estima a receita e fixa a 
despesa da União para o exercício financeiro de 2020 e projetos de lei do Congresso Nacional nº 33 de 2019, 
que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder 
Executivo, de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de 
R$ 561.637.910,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

Plenário
3ª feira, 14h30

Reforma Sindical

Antecipação de pagamento de Abono salarial

Proposta de Emenda à Constituição 196 de 2019 (Reforma Sindical), de autoria do deputado Marcelo Ramos 

(PL-AM), que dá nova redação ao art. 8° da Constituição Federal e altera o Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, com relatório do deputado Fábio Trad (PSD-MS) pela admissibilidade.

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

determina que as antecipações salariais pagas voluntariamente pelo empregador em decorrência de negociação 

coletiva, com base no § 1º do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, devem ser parceladas toda vez que 

somadas à remuneração do empregado totalizarem valores que excedam 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.

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
2ª – 14h30 e 3ª, 4ª e 5ª feira – 9h30 
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Congresso Nacional

Sem matéria de interesse da categoria

Plenário
2ª, 3ª, 4ª feira
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Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
2ª – 14h30 e 3ª, 4ª e 5ª feira – 9h30 

Processo do trabalho

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 sobre a petição inicial, audiência de conciliação, 

sentença e execução, com relatório do deputado Gilson Marques (NOVO-SC) pela inconstitucionalidade e 

injuridicidade deste, do projeto de lei 5.925/2009, apensado, e das emendas apresentadas na comissão de 

trabalho, de administração e serviço público. 

Aposentadoria por idade ou tempo de serviço

Projeto de lei 113 de 2015, de autoria do deputado Alceu Moreira (MDB-RS), que Acrescenta o parágrafo único 

ao art. 116 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para garantir o envio de correspondência informando que o 

segurado atingiu os requisitos mínimos para aposentadoria por idade ou tempo de contribuição, com relatório da 

deputada Margarete Coelho (PP-PI) pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Comissão de Seguridade Social e Família 
3ª feira, 9h30

Projeto de Lei 462 de 2019, de autoria do deputado Valmir Assunção (PT-BA), que altera a Lei no 8.212, de 24 de 

julho de 1991, para incluir os estudantes de cursos de pós-graduação do ensino superior como segurados 

facultativos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com relatório do deputado Assis Carvalho (PT-PI) 

pela aprovação, com substitutivo.

Segurados facultativos do RGPS

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.

Projeto de Lei 3.922 de 2019, de autoria do senador Romário (PSB-RJ), que altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, para ampliar o período de percepção da pensão por morte do cônjuge ou companheiro de segurado com 

deficiência, com relatório do deputado Eduardo Braide (PMN-MA) pela aprovação.

Elegibilidade ao BPC pela pessoa com deficiência

Extrato de recolhimento do INSS ao segurado

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.

Abono salarial ao Aposentado

Pensão por morte para do cônjuge ou companheiro de segurado com deficiência

Projeto de Lei 9.236 de 2017, de autoria do deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), que altera o § 11 e 

acrescenta os §§ 12, 13, 14 e 15 ao art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre 

parâmetros adicionais para caracterização da situação de vulnerabilidade social, para fins de elegibilidade ao 

Benefício de Prestação Continuada, pela pessoa com deficiência ou idosa, com relatório do deputado Chico 

D'Ângelo (PDT-RJ) pela aprovação, com emenda.
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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.

Comissão de Seguridade Social e Família 
3ª feira, 9h30

Na pauta consta item único para discussão e deliberação do Projeto de Lei de Conversão 27, de 2019, originada 

da Medida Provisória 893/18, que dispõe sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Plenário
3ª feira, 14h 

Relações Institucionais da CNTC  
Brasília-DF, 16 de dezembro de 2019.


