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Aprovação na comissão especial da Previdência 
01 de Julho de 2019

Destaque: A comissão especial da Reforma da Previdência deve divulgar e votar o novo

parecer do relator Samuel Moreira (PSDB-SP). A votação precisa ser realizada ainda está

semana para evitar que o atraso impeça que a PEC 06/2019 seja votada no Plenário da

Câmara antes do recesso de Julho (17-31).

Câmara

O foco na Câmara dos Deputados será a votação na comissão especial. A expectativa era que esta etapa seria

encerrada na semana passada, mas a reunião onde o parecer seria lido foi cancelada após articulação de membros do

Centrão que buscam servir interesses de categorias trabalhistas especificas, através de desidratações na proposta

previdenciária. A questão da inclusão dos estados e municípios também atrasa um desfecho na comissão, apesar de

garantidas prévias, feitas pelo presidente da casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que o assunto seria definido na próxima

etapa do trâmite. Caso o voto na comissão não ocorra esta semana, restará pouco tempo para a votação no plenário da

Câmara antes do recesso, que será realizada em dois turnos. Ainda não está claro se será possível realizar os dois

turnos em rápida sucessão, ou se serão realizados em dias distintos.

Senado

No Senado teremos alguns acontecimentos associados ao desastre ambiental de Brumadinho. O relatório da

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que aborda o ocorrido no estado de Mina Gerais, deve ser apresentado

amanhã (02/07). A expectativa é que o relatório sugira o indiciamento de 14 pessoas, incluindo vários executivos da

Mineradora Vale. A Comissão de Meio Ambiente do Senado também deve votar o PL 2787/2019, que pretende

tipificar o crime de ecocídio, uma classificação nova para desastres ambientais de grande escala, como rompimento de

barragem supramencionada.

Propositura PEC 06/19 PL 1292/1995 PLC 79/16 PL 3261/2019

Autor Executivo Senador Lauro Campos  

(PT/DF)

Deputado Daniel Vilela 

(PMDB/GO)

Senador Tasso Jereissati 

(PSDB/CE)

Resumo da 

Ementa 

Modifica o sistema de 

previdência social, 

estabelece regras de 

transição e disposições 

transitórias, e dá outras 

providências.

Institui normas para licitações 

e contratos da Administração 

Pública e dá outras 

providências.

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de 

julho de 1997, permitindo à 

Anatel alterar a modalidade 

de licenciamento de serviço 

de telecomunicações de 

concessão para autorização.

Atualiza o marco legal do 

saneamento básico, para vedar 

a prestação por contrato de 

programas dos serviços 

públicos e aprimorar as 

condições estruturais do 

saneamento básico no País, 

entre outras. 

Etapa Atual Aguarda votação do 

parecer na Comissão 

Especial

Aguarda votação no Plenário  

da Câmara 

Aguarda parecer da senadora 

Daniella Ribeiro (PP-PB)

Aguarda entrada na Câmara dos 

deputados 

Próximo Passo Votação no Plenário  da 

Câmara 

Votação no Plenário  do 

Senado

Voto do parecer na comissão 

de Ciência e Tecnologia

Entrada na pauta da CCJ da 

Câmara 

Velocidade do 

trâmite

Média Média Lenta Rápida

Impacto 

Empresas/Setores 

Empresas Estatais Concessões, Saneamento e 

Energia

Telecomunicações Saneamento

Monitor Legislativo Semanal 


