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Notícias de interesse da segurança pública em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e 

Executivo, no plano federal, na semana do dia 12 a 23 de agosto de 2019.  

   

  

1.       PODER LEGISLATIVO -       

  

  

 

1.1  TRABALHO E PREVIDÊNCIA   

Ministro da Defesa fala sobre previdência dos militares na terça 

A comissão especial que analisa o projeto da previdência dos militares (PL 1645/19) realiza 

a sua primeira audiência pública na próxima terça-feira (27). Os convidados são o ministro 

da Defesa, Fernando Azevedo e Silva; e os comandantes das três forças (Exército, Marinha 

e Aeronáutica). 

1.2      COMISS ÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO   

 Comissão debate regras de inatividade para profissionais da segurança pública 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado faz audiência pública 

hoje para discutir a Previdência e as regras de inatividade dos profissionais de segurança 

pública. O debate atende pedido do deputado Capitão Alberto Neto (PRB-AM). 

Comissão sobre previdência dos militares será instalada nesta quarta 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, convocou para esta quarta-feira 

(14), às 10 horas, a reunião da instalação do colegiado que vai discutir a aposentadoria de 

militares (Projeto de Lei 1645/19). Na ocasião, será eleito o presidente e designado relator 

da comissão. 

Seminário debate desafios à defesa nacional e papel das Forças Armadas 

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados 

promove hoje o Seminário Internacional: Desafios à Defesa Nacional e o papel das Forças 

Armadas. 

Aprovada urgência para projeto que autoriza porte de arma para novas categorias 

profissionais 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (14) o regime 

de urgência para o Projeto de Lei 3723/19, do Poder Executivo, que permite a concessão, 

por decreto presidencial, de porte de armas de fogo para novas categorias, além das 

previstas no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03). 

Policiais vão pedir veto de pontos do projeto sobre abuso de autoridade 

A votação do projeto que tipifica o abuso de autoridade (PL 7596/17) dividiu opiniões no 

Plenário da Câmara dos Deputados. Houve protestos para que a proposta fosse votada 

pelo sistema eletrônico – com o registro do voto de cada parlamentar –, mas a verificação 

não foi concedida. 

Segurança aprova pena maior para crimes contra policiais e outras categorias 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou aumento de 

pena para crimes cometidos contra integrantes das polícias, do sistema judicial (juízes, 

promotores, procuradores e defensores públicos), do sistema prisional e das Forças 

Armadas, quando motivado pela atuação desses profissionais. O agravante também será 
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aplicado por crimes contra cônjuge ou familiares até o terceiro grau se a intenção for atingir 

o agente público em razão do seu cargo. 

Comissão sobre previdência dos militares cancela reunião 

A comissão especial da reforma da previdência dos militares (PL 1645/19) adiou para 

amanhã a reunião que faria hoje para definir o plano de trabalho, escolher os três vice-

presidentes e votar requerimentos para a realização de audiências públicas. 

Plenário pode votar projeto que amplia porte de armas 

O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar, a partir de hoje, o projeto de lei sobre 

porte de armas (PL 3723/19). De autoria do Poder Executivo, a proposta trata do porte de 

armas para mais categorias além das previstas no Estatuto do Desarmamento (Lei 

10.826/03), do porte para caçadores e colecionadores e da posse em área rural, dentre 

outros aspectos. 

Secretário de Segurança Pública apresenta programas da pasta a deputados 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado recebe hoje o 

secretário nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça, o general de 

exército Guilherme Cals Theophilo, para uma exposição dos programas da pasta. O debate 

atende a requerimento do deputado Capitão Augusto (PL-SP). 

Relator apresenta parecer sobre projeto que amplia direito ao porte de armas 

 Neste momento, o deputado Alexandre Leite (DEM-SP) apresenta parecer ao Projeto de 

Lei 3723/19, do Poder Executivo, que amplia o direito ao porte de armas, atualmente restrito 

a categorias listadas no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03). 

Relator diminui idade para posse de armas de 25 para 21 anos 

O deputado Alexandre Leite (DEM-SP) terminou de apresentar seu parecer ao Projeto de 

Lei 3723/19, do Poder Executivo, que amplia o direito ao porte de armas, atualmente restrito 

a categorias listadas no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03). 

Comissão sobre previdência dos militares define plano de trabalho 

A comissão especial da reforma da previdência dos militares (PL 1645/19) reúne-se hoje 

para definir o plano de trabalho, escolher os três vice-presidentes e votar requerimentos 

para a realização de audiências públicas. 

Segurança Pública aprova direitos de herdeiro de arma de fogo e munição 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou nesta quarta-

feira (21) proposta que regulamenta o direito de herança em relação a armas de fogo e 

munições. Trata-se do Projeto de Lei 1412/19, da deputada Magda Mofatto (PL-GO). 

1.3  POLÍTICA    

 Grupo sobre pacote anticrime se reúne para debater e votar relatório 

O grupo de trabalho sobre a Legislação Penal e Processual Penal, responsável pela análise 

de projetos do pacote anticrime, reúne-se hoje para prosseguir com o debate e a votação 

do parecer apresentado pelo relator, o deputado Capitão Augusto (PL-SP). 

Câmara aprova projeto que define crimes de abuso de autoridade 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (14) o Projeto de Lei 

7596/17, do Senado, que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente 

público, servidor ou não no exercício de suas funções. A matéria será enviada à sanção 

presidencial. 

Congresso instala comissões para analisar medidas provisórias 
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Serão instaladas nesta tarde quatro comissões mistas para analisar medidas provisórias 

(MPs) enviadas ao Congresso pelo governo. Na ocasião, também serão eleitos presidentes 

para os colegiados. Serão instaladas comissões para as seguintes propostas: 

Plenário pode votar hoje proposta que amplia porte de armas 

Está na pauta do Plenário de hoje da Câmara dos Deputados duas propostas que tratam 

do porte de armas. Uma delas, o PL 3723/19, do Poder Executivo, trata do porte de armas 

para mais categorias além das previstas no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), do 

porte para caçadores e colecionadores e da posse em área rural, dentre outros aspectos. 

1.6    RELAÇÕES EXTERIORES                                                                                                   .                      

Congresso instala Grupo Parlamentar Brasil-Paraguai nesta tarde 

Os grupos parlamentares são associações que buscam fortalecer as relações entre o 

Congresso brasileiro e o parlamento de um país estrangeiro. Na Câmara já funciona 

um grupo Brasil-Paraguai.  
 

1.7   AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS   

  

Agenda da semana  

SEGUNDA-FEIRA (26) 

8 horas 

Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul 

Reunião das comissões permanentes e 64ª Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul. 

Uruguai 

10 horas 

Sessão Solene 

Homenagem ao 40º aniversário da Lei da Anistia. 

Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

Audiência pública para discutir o corte de verbas para as instituições federais de ensino de Minas Gerais. 

Belo Horizonte (MG) 

14 horas 

Plenário 

Sessão de debates. 

Plenário Ulysses Guimarães 

TERÇA-FEIRA (27) 

9 horas 

Sessão Solene 

Em memória dos 80 anos da invasão da Polônia e do início da Segunda Guerra Mundial. 

Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 

Comissão de Legislação Participativa 

Seminário: Anistia 40 Anos - Amarga Espera. 

Auditório Nereu Ramos 

9h30 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
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Audiência pública sobre ativismo judicial. 

Foram convidados, entre outros, o subprocurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro, Henrique Cunha de Lima; a juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ludmila Lins 

Grilo; e o advogado Luiz Fernando Pereira. 

Plenário 1 

10 horas 

Comissão de Seguridade Social e Família  

Audiência pública para discutir o calendário nacional de imunização e cobertura vacinal no País. 

Foram convidados, entre outros, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 

Alberto Beltrame; e o presidente da União dos Vereadores do Brasil (UVB), Gilson Conzatti. 

Plenário 7 

10 horas 

Comissão de Educação 

Debate sobre o Programa de Estímulo e Cooperação na Escola (Prece). 

Evento interativo pelo e-Democracia 

Plenário 10 

10 horas 

Comissão de Minas e Energia 

Audiência pública sobre Projeto de Lei 6407/13 (Lei do Gás). 

Foram convidados, entre outros, os presidentes executivo da Associação Brasileira das Empresas 

Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), Marcelo Mendonça; do Conselho Administrativo da Associação 

de Transportadoras de Gás (Atgás), Ricardo de Azambuja Pinto; e o secretário executivo de Gás Natural do 

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), Luiz Costamilan. 

Plenário 14 

10 horas 

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

Audiência pública para discutir o aumento do número de intérpretes de libras nas universidades. 

Foram convidados, entre outros, a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério 

de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Priscilla Roberta Gaspar de Oliveira; e 

representantes do Ministério do Planejamento e do Ministério da Educação. 

Evento interativo pelo e-Democracia 

Plenário 13 

10 horas 

Comissão Especial de Parcerias Público-Privadas (PL 3453/08) 

Audiência pública sobre as PPPs, as concessões públicas e os fundos de investimento. 

Foram convidados os ministros da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; e da Casa Civil, Onyx 

Lorenzoni. 

Plenário 5 

10 horas 

Comissão de Finanças e Tributação 

Subcomissão Especial da Reforma Tributária 

Audiência pública para debater a reforma tributária. 

Foram convidados, entre outros, o consultor jurídico da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Tiago 

Pinto; e o diretor setorial da Comissão Executiva Tributária da Febraban, Carlos Pelá. 

Plenário 4 

11 horas 

Grupo de Trabalho sobre o Código de Processo Penal (PL 8045/10) 

Continuação da discussão e votação do relatório do deputado Capitão Augusto (PL-SP). 

Plenário 9 

11 horas  

Comissão externa que acompanha o Ministério da Educação 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56953
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56656
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Visita técnica à Secretaria de Educação Superior (Sesu). 

Ministério da Educação 

14 horas 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 6 

14 horas 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Audiência pública para debater o Imposto Territorial Rural (ITR). 

Foram convidados, entre outros, o presidente do Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários 

(SindPFA), Djalmary de Souza e Souza; o diretor de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de 

Assentamento do Incra, Reginaldo Ramos Machado; e o procurador-geral adjunto de Consultoria Tributária 

e Previdenciária da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Phelippe Toledo Pires de Oliveira. 

Evento interativo pelo e-Democracia 

Plenário 8 

14 horas 

Comissão de Seguridade Social e Família  

Audiência pública para discutir o ensino a distancia na saúde. 

Foram convidados, entre outros, o ministro da Educação, Abraham Weintraub; e os presidentes do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), Luiz Roberto Liza Curi; e da Associação Brasileira de Estudantes, 

Ricardo Holz. 

Evento interativo pelo e-Democracia 

Plenário 7 

14 horas 

Comissão de Seguridade Social e Família 

Subcomissão Especial para tratar de temas relativos à adoção, ao aprimoramento legislativo em prol do 

combate à pedofilia e demais políticas voltadas para a família. 

Anexo II, sala 145A 

14 horas 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 1 

14 horas 

Comissão de Defesa do Consumidor 

Audiência pública para discutir o monitoramento dos serviços de banho e tosa de animais. 

Foram convidados, entre outros, a chefe de gabinete da Presidência do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária (CFMV), Erivânia Camelo de Almeida;  o presidente-executivo da Associação Brasileira da 

Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), José Edson Galvão de França; e a diretora do 

Proanima DF, Mara Moscoso. 

Evento interativo pelo e-Democracia 

Plenário a definir 

14 horas 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 3 

14h30 

Comissão Especial da Reforma Tributária (PEC 45/19) 

Audiência pública para debater as expectativas sobre o impacto da Reforma Tributária. 

Foram convidados, entre outros, o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega; 

o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Rodrigo Orair; e o chefe do Centro de 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57013
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56900
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1119
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56607
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1079
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57064
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57007
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56821
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1115
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57045
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Crescimento Econômico do Instituto Brasileiro de Economia da FGV-RJ, Samuel de Abreu Pessôa. 

Plenário 2 

14h30 

Comissão Especial que atualiza o Marco do Saneamento Básico (PL 3261/19) 

Definição do plano de trabalho; e votação de requerimentos. 

Plenário 11 

14h30 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

Audiência pública sobre instituições de produção científica de dados. 

Foram convidados, entre outros, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano; e representantes da Casa 

Civil; e do Ministério da Economia. 

Evento interativo pelo e-Democracia 

Plenário 12 

14h30 

Comissão Mista sobre a MP 890/19 

Medida provisória que institui o programa Médicos pelo Brasil. 

Audiência pública. 

Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Saúde; 

do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); 

e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). 

Evento interativo pelo e-Cidadania 

Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14h30 

Comissão Mista sobre a MP 887/19 

Medida provisória que prorroga contratos temporários de pessoal da Aeronáutica. 

Audiência pública. 

Foram convidados, entre outros, representantes do Comando da Aeronáutica; e da Embraer. 

Evento interativo pelo e-Cidadania 

Plenário 13 da ala Alexandre Costa, no Senado 

14h30 

Comissão especial para propor o Código Brasileiro de Energia Elétrica 

Instalação e eleição de presidente e de vice-presidente. 

Plenário 8 

14h30 

CPI do BNDES 

Audiência pública para a tomada de depoimento do presidente do BNDES, 

Gustavo Montezano. 

Plenário 11 

15 horas 

Comissão Especial sobre Política de Mobilidade Urbana (PL 4881/12) 

Audiência pública sobre os aspectos humanos da mobilidade urbana. 

Foram convidados, entre outros, representantes do Rodas da Paz, Raphael Barros Dorneles; do Instituto 

Mobilize Brasil, Marcos de Souza; e o diretor-geral adjunto do Detrans-RS, Marcelo Soletti de Oliveira. 

Plenário 3 

15 horas 

Comissão Especial de Parcerias Público-Privadas (PL 3453/08) 

Audiência pública sobre as PPPs, as concessões públicas e os fundos de investimento. 

Foram convidados, entre outros, representantes da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de 

Base (Abdib); da Associação Nacional de Infraestrutura de Transportes (Andit); e da Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (CBIC). 

Plenário 4 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57029
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56827
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1122
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15 horas 

Comissão Especial para analisar as Concessões de Subsídios Tributários, Financeiros e Creditícios 

Audiência pública sobre o Simples Nacional. 

Foram convidados representantes da Receita Federal e do Sebrae. 

Plenário 15 

16 horas 

Votações em Plenário 

Entre as propostas em pauta está o projeto de lei que aumenta os casos permitidos de porte de armas (PL 

3723/19). 

Plenário Ulysses Guimarães 

16 horas 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Subcomissão Especial de Políticas Agroambientais  

Reunião para estabelecer cronograma das atividades da subcomissão. 

Sala de Reuniões da Comissão 

16 horas 

Comissão Especial da Proteção Social dos Militares - Previdência dos Militares (PL 1645/19) 

Audiência pública. 

Foram convidados, entre outros, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva; o comandante da 

Aeronáutica, brigadeiro Antonio Carlos Moretti Bermudez; e o comandante do Exército, general Edson Leal 

Pujol. 

Plenário 9 

17 horas 

Secretaria da Mulher 

Lançamento do concurso de vídeos sobre a Lei Maria da Penha - 7ª edição. 

Salão Nobre 

19 horas 

Sessão do Congresso Nacional 

Votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020; de proposta que altera regras da 

Comissão Mista de Orçamento; de três projetos de créditos orçamentários adicionais; e de vetos 

presidenciais que trancam a pauta. 

Plenário Ulysses Guimarães 

QUARTA-FEIRA (28) 

9 horas 

Sessão Solene 

Homenagem ao evento “Mossoró Cidade Junina” e ao espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”. 

Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 

Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica  

Lançamento da frente. 

Salão Nobre 

9 horas 

Comissão de Finanças e Tributação 

Audiência pública para apresentação e debate do programa Future-se. 

Foram convidados o ministro da Educação, Abraham Weintraub; e o secretário de Educação Superior do 

Ministério da Educação, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior. Plenário 4 

9h30 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática  

Audiência pública para discutir a situação orçamentária do CNPq. 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57040
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
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https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56967
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56854


                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA  

  
  
 

Foram convidados, entre outros, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos 

Pontes; o secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Julio 

Semeghini; e o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Pacheco dos Guaranys. 

Evento interativo pelo e-Democracia 

Plenário 13 

9h30 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania   

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 1 

9h30 

Comissão de Seguridade Social e Família  

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 7 

10 horas 

Comissão de Minas e Energia 

Discussão e votação de proposições. 

Plenário 14 

10 horas 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 12 

10 horas 

Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia 

Discussão e votação de proposições. 

Plenário 15 

10 horas 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 

Audiência pública para discutir o atual quadro político na Venezuela. 

Foram convidados, entre outros, o coordenador-geral do Movimento Rumbo Libertad, Roderick Navarro; o 

jornalista e escritor Leonardo Coutinho; e o professor de Relações Internacionais Gilberto Maringoni de 

Oliveira. 

Plenário 3 

10 horas 

Comissão de Defesa do Consumidor 

Discussão e votação de proposições. 

Plenário 8 

10 horas  

Comissão de Desenvolvimento Urbano  

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 16 

10 horas 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 9 

10 horas 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 5 

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1153
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57033
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57042
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56985
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57003
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56979
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https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57002
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https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56989
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10 horas 

Comissão de Educação 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 10 

10 horas 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 2 

10 horas 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 6 

10h30 

Comissão de Viação e Transportes 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 11 

11 horas 

Sessão Solene 

Homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública. 

Plenário Ulysses Guimarães 

13 horas 

Comissão do Esporte 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 4 

13 horas 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 12 

13h30 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 14 

14 horas 

Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais de Classe 

Lançamento da frente. 

Auditório Nereu Ramos 

14 horas 

Comissão de Cultura 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 10 

14 horas 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 6 

14 horas 

Comissão de Turismo 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 5 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56992
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57051
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56972
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57054
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14 horas 

Comissão de Legislação Participativa 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 3 

14 horas 

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 13 

14 horas 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias 

Audiência pública para debater o cumprimento das recomendações recebidas pelo Brasil (RPU/ONU). 

Foram convidados, entre outros, os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves; e a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah 

Duprat. 

Plenário 9 

14h30  

Comissão Especial sobre Improbidade Administrativa (PL 10887/18) 

Instalação e eleição de presidente e de vice-presidente. 

Plenário 11 

14h30 

Comissão Especial sobre Regulação de Moedas Virtuais pelo Banco Central (PL 2303/15) 

Eleição do 2º e 3º vice-presidentes; e definição do plano de trabalho. 

Plenário a definir 

14h30 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 

Audiência pública para debater o aumento do número de médicos nas instituições de saúde. 

Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Saúde; da Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia; e do Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC). 

Plenário 12 

14h30 

Comissão Mista sobre a MP 890/19 

Medida provisória que institui o programa Médicos pelo Brasil. 

Audiência pública. 

Foram convidados, entre outros, representantes do Conselho Nacional de Saúde (CNS); da Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNMR); e da Associação Brasileira de Educação Médica (Abem). 

Evento interativo pelo e-Cidadania 

Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14h30 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 

Subcomissão Permanente Orçamento Ciência & Tecnologia 

Instalação e eleição de presidentes e vice-presidentes. 

Sala 51-A do anexo 2 

15 horas  

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

Seminário sobre esclerose múltipla. 

Evento interativo pelo e-Democracia 

Auditório Freitas Nobre 

15 horas 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 

Audiência pública sobre os resultados das ações no combate à violência doméstica. 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57039
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57046
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56935
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56981
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56877
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56962
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=16648
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https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56623
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Foram convidados, entre outros, a juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Amini Haddad 

Campos; o juiz da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, 

Jamilson Haddad Campos; e a promotora de Justiça do Mato Grosso Lindinalva Correia Rodrigues. 

Plenário 14 

15h30 

Comissão Mista sobre a MP 888/19 

Medida provisória que mantém servidores cedidos à Defensoria Pública da União. 

Audiência pública. 

Foram convidados, entre outros, o defensor público-geral federal Gabriel Faria Oliveira; e a presidente da 

Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, Luciana Grando Bregolin Dytz. 

Evento interativo pelo e-Cidadania 

Plenário 7 da ala Alexandre Costa, no Senado 

16 horas 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 

Subcomissão Especial para propor Nova Política Industrial, Comercial e de Serviços 

Definição do plano de trabalho. 

Plenário 16 

16 horas 

Votações em Plenário 

Análise de propostas remanescentes do dia anterior e de projetos indicados pela bancada feminina. 

Plenário Ulysses Guimarães 

16h30 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço 

Subcomissão Especial para propor nova política industrial, comercial e de serviços 

Discussão do plano de trabalho da subcomissão. 

Plenário 16 

16h30 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 

Audiência pública para debate sobre a Operação Luz da Infância. 

Foram convidados, entre outros, o secretário nacional de Proteção Global do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sérgio Augusto de Queiroz; o delegado de Polícia 

Civil responsável pela operação Luz da Infância, Alesandro Barreto; e o presidente da Safernet Brasil, 

Thiago Tavares. 

Plenário 6 

QUINTA-FEIRA (29) 

8h30 

Comissões de Desenvolvimento Urbano; de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 

Serviços; de Finanças e Tributação; de Seguridade Social e Família; e de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável  

Seminário sobre a universalização do acesso ao saneamento. 

Auditório Nereu Ramos 

9 horas 

Sessão Solene 

Homenagem ao Dia do Rap Nacional. 

Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 

Votações em Plenário 

Análise de propostas remanescentes do dia anterior e de acordos internacionais. 

Plenário Ulysses Guimarães 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=16632
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57037
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
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9h30 

Comissão de Seguridade Social e Família 

Subcomissão Permanente da Saúde 

Audiência pública para debater a situação da assistência farmacêutica no País. 

Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Saúde para Assistência Farmacêutica; da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

no Sistema Único de Saúde (Conitec); 

Plenário a definir 

9h30 

Comissão Especial de Parcerias Público-Privadas (PL 3453/08) 

Audiência pública sobre as PPPs, as concessões públicas e os fundos de investimento. 

Foram convidados, entre outros, representantes da Associação Nacional das Empresas Administradoras de 

Aeroportos (Aneaa); da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP); e da Associação Brasileira 

de Concessionárias de Rodovias (ABCR). 

Plenário a definir 

9h30 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  

Discussão e votação de propostas. 

Plenário 1 

9h30 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 

Audiência pública para discutir a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Foram convidados, entre outros, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles; os presidentes da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi; e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), 

Jonas Donizette. 

Plenário 5 

9h30 

Comissão de Educação 

Audiência pública sobre educação e os direitos LGBTI+. 

Foram convidados, entre outros, a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat; e a 

professora Bruna Andrade Irineu, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 

Evento interativo pelo e-Democracia 

Plenário 10 

10 horas 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática  

Audiência pública para discutir as empresas públicas de tecnologia e as ações estratégicas do Estado. 

Foram convidados, entre outros, o diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados 

(Serpro), Caio Mário Paes de Andrade; o diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (Datasus), Jacson Venâncio de Barros; e a presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da 

Previdência Social (Dataprev), Christiane Almeida Edington. 

Plenário 13 

11 horas 

Sessão Solene 

Homenagem ao ao 13º aniversário da Lei Maria da Penha. 

Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 

Plenário 

Sessão de debates. 

Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56820
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56841
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/57034
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Discussão e votação de propostas. 

Plenário 9 

15 horas 

Comissão Especial de Parcerias Público-Privadas (PL 3453/08) 

Reunião técnica para discutir sobre PPPs, Concessões Públicas e Fundos de Investimento. 

Foram convidados, entre outros, representantes da Casa Civil da Presidência; e do Ministério da Economia. 

Sala de reuniões da Comissão de Defesa do Consumidor 

SEXTA-FEIRA (30) 

9 horas 

Plenário 

Sessão de debates. 

Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 

Comissões de Desenvolvimento Urbano; de Finanças e Tributação; e de Legislação Participativa 

Seminário para debater modificações no programa Minha Casa, Minha Vida. 

Salvador (BA) 

9 horas 

Comissão Especial de Parcerias Público-Privadas (PL 3453/08) 

Audiência pública sobre as PPPs, as concessões públicas e os fundos de investimento. 

São Paulo (SP) 

15 horas 

Sessão Solene 

Homenagem aos 72 anos de emancipação do município de São João de Meriti (RJ). 

Plenário Ulysses Guimarães 

Link: https://www.camara.leg.br/noticias/575791-agenda-da-semana/  

  

2.      PODER LEGISLATIVO -    

    

2.1      PROPOSIÇÕES APRESENTADAS   

Senado tem dever de aperfeiçoar reforma da Previdência, diz Esperidião Amin 

Em pronunciamento nesta terça-feira (13) o senador Esperidião Amin (PP-SC) disse que o 

Senado Federal tem a responsabilidade de aperfeiçoar e retirar eventuais equívocos da 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC 6/2019) que estabelece novas regras para 

aposentadoria. Para ele, os senadores não podem apenas referendar o trabalho que veio 

da Câmara. 

Zenaide diz que Senado não pode apenas ‘carimbar’ reforma da Previdência 

A senadora Zenaide Maia (Pros-RN) disse em Plenário, nesta terça-feira (13), que o Senado 

não pode só “carimbar” a reforma da Previdência (PEC 6/2019), acatando-a da forma como 

foi aprovada na Câmara dos Deputados. Entre os pontos de discordância citados pela 

parlamentar, está o cálculo da renda familiar para receber o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). 

Senado fará sessão temática sobre reforma da Previdência em 10 de setembro 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56916
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou nesta terça-feira (13) que o Plenário 

fará uma sessão temática para debater a reforma da Previdência (PEC 6/2019) no dia 10 

de setembro. 

CCJ define calendário de audiências públicas para debater a reforma da Previdência 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (14), o 

calendário de audiências públicas para debater a Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 6/2019, a Reforma da Previdência. Serão feitos debates durante a semana de 19 a 

23 de agosto, com exceção, a princípio, apenas da quarta-feira (21), quando haverá reunião 

deliberativa da comissão.  

Secretário da Previdência e ex-ministro de Dilma inauguram debate sobre reforma 

A Comissão de Constituição e Justiça começará a discutir a reforma da Previdência (PEC 

6/2019) na segunda-feira (19). O primeiro debate foi pedido pelo relator, senador Tasso 

Jereissati (PSDB-CE), e deverá reunir Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda de Dilma 

Rousseff, e o atual secretário especial de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho, entre 

outros. 

Reforma da Previdência começa a ser discutida na CCJ 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nessa quarta-feira (14), 

requerimentos para realização de audiências públicas sobre a reforma da Previdência a 

partir da próxima segunda-feira (19).  

Aprovado na Câmara, projeto sobre abuso de autoridade divide senadores 

A Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (14), o projeto que trata dos crimes de 

abuso de autoridade cometidos por agentes públicos (PLS 85/2017 no Senado e PL 

7.596/17 na Câmara). O texto foi aprovado no Senado em abril de 2017 e segue agora para 

a sanção da Presidência da República. 

Audiências públicas sobre a reforma da Previdência dominam a semana da CCJ 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) dedicará quase toda a semana a 

audiências públicas com estudiosos, representantes setoriais e autoridades para discutir a 

reforma da Previdência Social (PEC 6/2019). Serão seis eventos ao longo de três dias, 

reunindo 46 convidados e atendendo a pedidos de oito senadores. 

Policiais criticam regras para a categoria na reforma da Previdência 

Representantes de policiais, bombeiros e agentes penitenciários criticaram a reforma da 

Previdência nesta terça-feira (20) em audiência da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ). Eles afirmaram que a PEC 6/2019 cria para os agentes de segurança do 

Brasil “a pior aposentadoria do mundo”. 

Reforma da Previdência e pacto federativo serão analisados simultaneamente 

A discussão e votação da reforma da Previdência (PEC 6/2019) e do novo pacto federativo 

vão caminhar simultaneamente nas próximas semanas e devem ser concluídas no começo 

de outubro, afirmou nesta terça-feira (20) o líder do governo no Senado, senador Fernando 

Bezerra Coelho (MDB-PE). Ele participou da reunião do presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre, com senadores e o ministro da Economia, Paulo Guedes, no gabinete da 

Presidência do Senado. 

Para policiais, reforma da Previdência não deveria copiar modelo internacional 

Em debate sobre a reforma da Previdência (PEC 6/2019) na Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ), representantes das forças de segurança pública discutiram as alterações 

previdenciárias para a categoria e argumentaram que os profissionais da área enfrentam 

condições degradantes de trabalho, não podendo ser comparados aos de outros países. 

Segundo eles, uma aposentadoria especial seria um "direito compensatório".  
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Representantes da área de segurança pedem flexibilidade na aposentadoria 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) promoveu na tarde desta terça-feira (20) a 

segunda audiência pública para tratar da reforma da Previdência (PEC 6/2019). Foram 

ouvidos representantes dos agentes de segurança pública, que reclamam das regras de 

transição para policiais. 

Em reunião na CCJ, debatedores pedem ajustes no texto da reforma da Previdência 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) promoveu, na tarde desta quarta-feira (21), 

mais uma audiência pública para debater a proposta de reforma da Previdência (PEC 

6/2019). Inclusão, justiça previdenciária, financiamento, falhas no texto da reforma e regras 

para o benefício de prestação continuada (BPC) foram alguns dos temas abordados na 

audiência. 

Senadores anunciam manifesto por veto a projeto do abuso de autoridade 

Um grupo de senadores entregará ao presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira (22), um 

manifesto pedindo veto integral ao Projeto de Lei 7.596/2017, que define 37 situações que 

configuram crimes de abuso de autoridade que podem ser cometidos por servidores 

públicos e membros dos três Poderes. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados 

no último dia 14 de agosto. 

Comissão conclui debates ouvindo prós e contras da reforma da Previdência 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) encerrou nesta quinta-feira (22) o seu ciclo de 

audiências públicas sobre a reforma da Previdência (PEC 6/2019). Em uma mesa mista, 

palestrantes a favor e contra a proposta expuseram mais uma vez os argumentos gerais 

que sustentam as suas posições. 

Tasso entregará relatório preliminar da reforma da Previdência na próxima semana 

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) anunciou, nesta quinta-feira (22), que seu relatório 

preliminar sobre a reforma da Previdência (PEC 6/2019) será entregue na Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) na próxima semana. Conforme a previsão inicial, o relatório 

seria entregue nesta sexta (23). 

CCJ tem última audiência sobre reforma da Previdência 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) fez nesta quinta-feira (22) a sexta e última 

audiência pública do ciclo de debates sobre a reforma da Previdência (PEC 6/2019). O 

secretário de controle externo da gestão tributária, da Previdência e Assistência Social do 

Tribunal de Contas da União (TCU), Tiago Dutra, disse que soluções como melhorar a 

gestão da previdência, aumentar a arrecadação ou ampliar o combate à corrupção são 

insuficientes para garantir a sustentabilidade do sistema. 
  
3.       PODER JUDICIÁRIO   

    

3.1     SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL   

 Deputados pedem nova votação de projeto de lei sobre abuso da autoridade 

Os deputados federais Marcel Van Hattem (RS), Adriana Ventura (SP), Tiago Mitraud (MG), 

Paulo Ganime (RJ) e Gilson Marques (SC), todos do Partido Novo, pedem no Supremo 

Tribunal Federal (STF) a concessão de medida liminar para que o Projeto de Lei 7.596/2017 

(Lei de Abuso de Autoridade) seja devolvido à Câmara dos Deputados para que texto seja 

apreciado em votação nominal. Aprovado em votação simbólica, o projeto de lei foi enviado 

nesta sexta-feira (16) à Presidência da República para sanção. 

Determinado arquivamento de pedido de investigação contra ministro Sérgio Moro 
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A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o arquivamento 

da Petição (PET) 8300, na qual parlamentares federais do Partido dos Trabalhadores (PT) 

pediam que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fosse investigado em 

razão de suposta ingerência na Operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal para 

apurar invasão a celulares de autoridades. 

Governador do RJ questiona lei federal que impede estados de editarem lei sobre 

aposentadoria especial de servidores 

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ajuizou no Supremo Tribunal 

Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6205, com pedido de medida 

liminar, contra dispositivo da Lei Federal 9.717/1998 (Lei dos Regimes Próprios de 

Previdência Social) que veda a concessão de aposentadoria especial aos servidores 

públicos até a edição de lei federal disciplinando a matéria.  

Plenário modula efeitos de decisão sobre complementação de aposentadoria 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quarta-feira (21), modular os 

efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário (RE) 594435, com repercussão 

geral, para manter na Justiça do Trabalho os processos sobre a contribuição previdenciária 

instituída por ente federativo para a complementação de proventos de aposentadoria e de 

pensões em que já tenha sido proferida sentença de mérito.  
 

4.       PODER EXECUTIVO  

   

4.1  MINISTÉRIO DA DEFESA   

Oficiais-Generais promovidos recebem cumprimentos do Presidente da República 

Ocorreu na sexta-feira (9), a cerimônia de cumprimentos do presidente da República, Jair 

Messias Bolsonaro, aos Oficiais-Generais recém promovidos nas Forças Armadas.  Desde 

31 de julho de 2019, após publicação no Diário Oficial da União, oito militares da Marinha e 

16 Exército, alcançaram mais um posto na carreira.  

Em fórum na cidade de Natal, países sul-americanos e Estados Unidos discutem 

segurança e defesa 

Sul dos Estados Unidos discutem temas de segurança e defesa da região. A cerimônia de 

abertura da 6ª edição da Conferência Sul-Americana de Defesa (SOUTHDEC, sigla em 

inglês - South America Defense Conference) ocorreu na manhã desta quarta-feira (21), em 

Natal, no Rio Grande do Norte. Até amanhã (22), os Chefes de Estado-Maior de Defesa da 

América do Sul e o Comandante do Comando. 
Sete estados da Amazônia Legal têm Garantia da Lei e da Ordem Ambiental autorizada 

Dos nove estados que compõem a Amazônia Legal, até o momento sete formalizaram e 

tiveram autorizada a solicitação, pela Presidência da República, para emprego da Garantia 

da Lei e da Ordem Ambiental (GLOA). São eles: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins. A partir dessas demandas, estão sendo planejadas as 

ações de apoio das Forças Armadas às iniciativas já em andamento de combate aos focos 

de incêndio na região.  

  

4.2  MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA   

 Brasil permanece registrando queda na criminalidade em 2019 

Nos quatro primeiros meses de 2019, o Brasil registrou queda em todos os nove crimes 

registrados na plataforma Sinesp. O número de homicídios caiu 21,2% e o número de 

latrocínios teve redução de 23,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior. 
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Ministro da Justiça e Segurança Pública participa de almoço de trabalho com 

Embaixadores em Brasília 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro participou, nesta quinta-feira 

(15),  de almoço de trabalho promovido pelo embaixador do Chile no Brasil, Fernando 

Schmidt. O encontro contou com a  presença de embaixadores e representantes 

diplomáticos de, pelo menos, 15 países. 

Ministro defende pontos do Pacote Anticrime em seminário no STJ 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro participou, na terça-feira (20), do 

seminário "Temas de Direito e Economia". O evento foi promovido pela Secretaria Nacional 

do Consumidor (Senacon) e aconteceu no auditório do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
 

5. ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME  

CÂMARA INSTALA COMISSÃO ESPECIAL QUE ANALISARÁ REFORMA 

DA PREVIDÊNCIA DE MILITARES 
A comissão especial da Câmara dos Deputados destinada a analisar o projeto de lei que 
reestrutura a carreira e o sistema de Previdência dos militares das Forças Armadas foi 
instalada nesta quarta-feira (14). A instalação é a etapa formal que permite o funcionamento 
da comissão. Entre outras mudanças, a reforma da previdência dos militares aumenta o 
tempo de serviço dos oficiais da ativa e também a alíquota de contribuição da categoria. A 
proposta foi entregue ao Congresso pelo governo federal no fim de março. 

 

OFICIAIS MILITARES CONCLUEM CURSO DE ASSESSORIA 
PARLAMENTAR PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS FORÇA 
INVICTA DA BAHIA 
Oficiais Policiais e Bombeiros Militares concluíram, na última sexta-feira (16), o curso de 
Assessoria Parlamentar, realizado pela Força Invicta em parceria com a FENEME, com o 
objetivo de preparar Militares Estaduais para atuarem orientando os parlamentares com a 
apresentação de projetos que possam efetivar melhorias para a sociedade, principalmente, 
na área de segurança pública. 
 

6.  CURTA E SIGA A FENEME NAS REDES SOCIAIS   

Facebook: https://www.facebook.com/secretariofeneme.feneme   

Twitter: https://twitter.com/realfeneme   

  

Sites: www.feneme.org.br / www.ciclocompleto.com.br   

Brasília, 26 de agosto de 2019.  

  

  

 

OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES E ESTRATEGICAS PARA A FENEME NO AMBITOS DOS PODERES, ORGAOS E INSTITUICOES, ESTAO SENDO REPASSADAS VIA 

RELATORIOS E COMUNICACOES COMPLEMENTARES AO PRESIDENTE DA ENTIDADE, PARA OS ENCAMINHAMENTOS NECESSARIOS.  
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