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DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Na Câmara dos Deputados não há previsão de reuniões das comissões permanentes que aguardam as 
indicações de seus membros e definição dos presidentes para respectivas eleições, contudo foi criada por ato do 
presidente da Casa a Comissão Especial destinada a analisar a Proposta de Emenda à Constituição 196 de 2019, 
que trata da organização sindical, aguardando a indicação dos líderes partidários para sua instalação e definição 
e eleição do presidente e vice-presidente e designação de relator, para início dos debates. 

A Pauta da Semana detalha a previsão dos trabalhos nos Plenário e Comissões da Câmara dos Deputados e 
Senado Federal no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020, observando que os eventos podem ser cancelados, 
alterados ou incluídos extrapauta. 

SEMANA NO CONGRESSO: Segunda semana de trabalho nas duas Casas do Congresso Nacional com foco 
nos debates da Medida Provisória 905/2019, que trata do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. 

No Senado Federal contrariamente do que ocorre na Câmara dos Deputados, as comissões permanentes 
continuam com os mesmos presidentes, já que são eleitos para os dois anos subsequentes. Há previsão de 
reuniões das comissões conforme destacaremos a seguir. O grande tema que será destaque é sobre a proposta 
de emenda à constituição que fixará a criação e manutenção de fundos públicos serem apenas autorizados por lei 
complementar.

A pauta do Plenário encontra-se obstruída com duas medidas provisórias que estão com prazo de tramitação 
trancando a pauta.

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL

Sem matéria de interesse da categoria.

Pauta trancada pela Medida Provisória 897 de 2019, que institui o Fundo de Aval Fraterno, dispõe sobre o 

patrimônio de afetação de propriedades rurais, a Cédula Imobiliária Rural, a escrituração de títulos de crédito e a 

concessão de subvenção econômica para empresas cerealistas, e dá outras providências e Medida Provisória 

901 de 2019, que transfere ao domínio dos Estados de Roraima e do Amapá terras pertencentes à União. 

Plenário
3ª, 4ª e 5ª feira

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.

Reforma sindical

Aguardando indicação de membros pelas lideranças para instalação da Comissão Especial da Proposta de 

Emenda à Constituição 196 de 2019, de autoria do signatário Marcelo Ramos (PL-AM). Cabe ao bloco 

PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/PSC/PMN indicar 20 deputados titulares e igual 

número de suplentes, ao bloco  PDT/PODE/SD/PCdoB/PATRIOTA/CIDADANIA/PROS/AVANTE/PV/DC indicar 

7 parlamentares titulares e o mesmo número de suplentes, o bloco PT/PSB/PSOL/REDE a designação de 6 

deputados titulares e igual número de suplentes, e ao partido NOVO a indicação de um deputado titular e um 

suplente. 

Comissão Especial da PEC 196 de 2019
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IRPF dedução de vacinas

Projeto de Lei 3.252 de 2019, de autoria do senador Lasier Martins (PODE-RS), que altera a legislação do 

imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências, para tornar dedutíveis da base de cálculo do 

imposto sobre a renda das pessoas físicas as despesas com vacinas, com relatório do senador Veneziano Vital 

do Rego (PSB-PB) pela aprovação do Projeto, com uma emenda apresentada.

Comissão de Assuntos Econômicos
3ª Feira, 10h 

Projeto de Lei do Senado 796 de 2015, de autoria do senador Roberto Rocha (PSB-MA), que estende a 

estabilidade provisória no emprego para as empregadas adotantes ou que venham a obter a guarda judicial para 

fins de adoção. 

Estabilidade provisória para adotante

Plenário
3ª, 4ª e 5ª feira, 14h 

Projeto de Lei 3.966 de 2019, de autoria da senadora Leila Barros (PSB-DF), 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 do senador Confúcio Moura (MDB-RO) pela aprovação do Projeto, 

da ememnda nº 1 e de uma emenda que apresenta.

Aposentadoria especial aos segurados expostos à periculosidade de inflamáveis

Projeto de Lei do Senado 47 de 2016, de autoria do senador Telmário Mota (PDT-RR), que  dispoe sobre a 

concessão de aposentadoria especial e contagem de tempo de trabalho especial aos segurados expostos à 

periculosidade derivada de inflamáveis, com relatório do senador Paulo Paim (PT-RS) pela aproação do Projeto e 

de uma emenda que apresenta.

Ausência para acompanhar filho atleta

Projeto de Lei 1.399 de 2019, de autoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), que altera a 

Consolidação das leis do Trabalho (CLT) para instituir medidas de combate ao assédio de mulheres no ambiente 

de trabalho, com relatório da senadora Leila Barros (PSB-DF) pela aprovação do Projeto e de duas emendas que 

apresenta.

Assédio de mulheres no ambiente de trabalho

Projeto de Lei do Senado 143 de 2016, de autoria do senador Telmário Mota (PDT-RR), para dispor que o 

pagamento do salário-maternidade e a concessão da licença-maternidade serão devidos na hipótese de adoção 

ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente, com relatório da senadora Leila 

Barros (PSB-DF) pela aprovação do Projeto.

Licença maternidade para adoção de criança ou adolecente

Comissão de Assuntos Sociais
4ª Feira, 9h30 

Projeto de Lei 3.137 de 2019, de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), que dispõe sobre a política de 

valorização do salário mínimo e dos benefícios pagos pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) para o 

período de 2020 a 2023, com relatório do senador Confúcio Moura (MDB-RO), pela aprovação do projeto.

Valorização do salário mínimo e benefícios do INSS

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7958318&ts=1581013380892&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7958318&ts=1581013380892&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7958318&ts=1581013380892&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7958318&ts=1581013380892&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7958318&ts=1581013380892&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7958318&ts=1581013380892&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7958318&ts=1581013380892&disposition=inline
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Regula atividade de teletrabalho e operações de telemarketing

Projeto de Lei da Câmara 12 de 2016, de autoria dos deputados Jorge Bittar (PT-RJ), Deputado Federal Luiz 

Sérgio (PT-RJ), para regular as atividades de teleatendimento ou operações de telemarketing, com relatoria do 

senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), contrário ao Projeto.

Projeto de Lei do Senado 61 de 2017, de autoria do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), para incluir entre os 

rendimentos isentos do imposto de renda os proventos recebidos por portadores do mal de Alzheimer, com 

relatório da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) favorável ao Projeto, nos termos de substitutivo que apresenta.

Isenção de IRPF para os portadores do mal de Alzheimer

Comissão de Assuntos Sociais
4ª Feira, 9h30 

Salário maternidade pago pela Previdência Social
Projeto de Lei 5.225 de 2019, de autoria do senador Cid Gomes (PDT-CE), para determinar que o salário 
maternidade, quando pago diretamente pela Previdência Social, será disponibilizado à gestante ou à 
adotante em até 30 (trinta) dias após a sua solicitação, relatório da senadora Mailza Gomes (PP-AC) 
favorável ao Projeto.

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
4ª Feira, 11h

· Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

· Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros (FENACOR);

· Sindicato dos Corretores de Seguro do Estado do Rio de Janeiro (SINCOR-RJ).

· Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT);

Audiência pública para debater a Medida Provisória 905 de 2019, que institui o Contrato de Trabalho Verde e 

Amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras providências, com as seguintes personalidades e instituições:

Contrato de Trabalho Verde Amarelo

· Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia

· Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia

· Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA);

· Superintendência de Seguros Privados (SUSEP);

3ª Feira, 10h

Comissão Mista da Medida Provisória 905/2019
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Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020.
Relações Institucionais da CNTC  

· Prof. Helio Zyberstajn, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 

Paulo (FEA/USP);

· Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS);

· Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia;

· Prof. José Pastore, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 

Paulo (FEA/USP).

· União Geral dos Trabalhadores (UGT);

· Central Única dos Trablhadores (CUT);

· Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE);

· Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP);

· Força Sindical;

Contrato de Trabalho Verde Amarelo

Audiência pública para debater a Medida Provisória 905 de 2019, que institui o Contrato de Trabalho Verde e 

Amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras providências, com as seguintes personalidades e instituições:

· Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB);

· Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB);

· Confederação Nacional da Indústria (CNI);

· Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP);

· Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN);

· Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA);

· Confederação Nacional de Saúde (CNS);

· Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG);

· Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC);

Congresso Nacional

4ª Feira, 10h

Comissão Mista da Medida Provisória 905/2019

· Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ);

· Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais (CONTAR);

· Sr. José Márcio Antônio Guimarães de Camargo, professor do departamento de economia da PUC-
Rio;

· Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia;

· Sr. Ives Gandra Martins Filho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho.

· Ministério Público do Trabalho;

· Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB);

· Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços (CONTRACS);

Audiência pública para debater a Medida Provisória 905 de 2019, que institui o Contrato de Trabalho Verde e 

Amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras providências, com as seguintes personalidades e instituições:

· Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN);

· Associação Brasileira de Estágios (ABRES);

· Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF);

5ª Feira, 10h


