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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 15 a 18 de abril 2019.  

   

  

1.       PODER LEGISLATIVO -       

   

1.1  TRABALHO E PREVIDÊNCIA   

Projeto cria cota em concursos públicos para reservistas das Forças Armadas 

O Projeto de Lei 810/19 cria uma cota de 20% das vagas dos concursos públicos realizados 

por órgãos federais para os reservistas das Forças Armadas nos cinco anos subsequentes 

ao fim do serviço militar obrigatório. O texto tramita na Câmara dos Deputados. 

 

Maia diz que proposta do Orçamento impositivo não pode atrasar Previdência 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse em São Paulo que a proposta de emenda 

constitucional do Orçamento impositivo (PEC 34/19) pode ser incluída na pauta da 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, mas que isso não pode atrasar a 

votação da PEC da reforma da Previdência. 

 

Maia afirma que reforma da Previdência pode ser votada até final de junho 

Presidente da Câmara condicionou a votação à existência de ambiente político favorável e 

à construção de maioria pelo governo 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reafirmou nesta segunda-feira (15) que está 

confiante na aprovação da reforma da Previdência (PEC 6/19). Segundo ele, o texto pode 

ser aprovado pelo Plenário da Casa até o final de junho. Atualmente, a matéria está na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). 
 

1.2      COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO   

Ministério da Justiça quer unificar dados estaduais em grande banco de segurança 

pública 

O representante da Diretoria de Gestão e Integração de Informações do Ministério da 

Justiça, Wanderley da Silva Júnior, informou nesta segunda-feira (15), durante audiência 

pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 

Deputados, que existe um processo em andamento no ministério para estabelecer um 

grande banco de informações sobre segurança pública, unificando as informações 

estaduais.  
Câmara homenageia Dia Nacional do Exército 

A Câmara dos Deputados realizou, nesta terça-feira (16), sessão solene em homenagem 

ao Dia Nacional do Exército. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, esteve presente no 

encontro e disse que a força armada terrestre defende a Pátria e a garantia de direitos 

constitucionais, além de zelar pela valorização da cidadania. 

Principais pontos da proposta de Moro dividem opiniões na primeira audiência 

pública 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575017-PROJETO-CRIA-COTA-EM-CONCURSOS-PUBLICOS-PARA-RESERVISTAS-DAS-FORCAS-ARMADAS.htmlhttps:/www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575017-PROJETO-CRIA-COTA-EM-CONCURSOS-PUBLICOS-PARA-RESERVISTAS-DAS-FORCAS-ARMADAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575041-MAIA-DIZ-QUE-PROPOSTA-DO-ORCAMENTO-IMPOSITIVO-NAO-PODE-ATRASAR-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575054-MAIA-AFIRMA-QUE-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PODE-SER-VOTADA-ATE-FINAL-DE-JUNHO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572640-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PREVE-IDADE-MINIMA-DE-65-ANOS-PARA-HOMENS-E-62-PARA-MULHERES.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575040-MINISTERIO-DA-JUSTICA-QUER-UNIFICAR-DADOS-ESTADUAIS-EM-GRANDE-BANCO-DE-SEGURANCA-PUBLICA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575040-MINISTERIO-DA-JUSTICA-QUER-UNIFICAR-DADOS-ESTADUAIS-EM-GRANDE-BANCO-DE-SEGURANCA-PUBLICA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575106-CAMARA-HOMENAGEIA-DIA-NACIONAL-DO-EXERCITO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575147-PRINCIPAIS-PONTOS-DA-PROPOSTA-DE-MORO-DIVIDEM-OPINIOES-NA-PRIMEIRA-AUDIENCIA-PUBLICA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575147-PRINCIPAIS-PONTOS-DA-PROPOSTA-DE-MORO-DIVIDEM-OPINIOES-NA-PRIMEIRA-AUDIENCIA-PUBLICA.html
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Na primeira audiência pública no Grupo de Trabalho sobre Legislação Penal e Processual 

Penal, nesta quarta-feira (17), não houve acordo sobre alguns dos principais pontos das 

propostas encaminhadas pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, ao Congresso Nacional – 

a ampliação das possibilidades de legítima defesa para policiais e o aumento de hipóteses 

de encarceramento. Esse último ponto foi criticado pela maior parte dos especialistas. 

Comissões promovem debate sobre política criminal para criminosos com transtorno 

de personalidade 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; e Comissão de 

Seguridade Social e Família debatem nesta terça-feira (23) o transtorno de personalidade 

antissocial (sociopatia e psicopatia), a necessidade de uma política criminal específica para 

os portadores desse transtorno que cometem crimes e sobre os meios efetivos de punição 

e controle para estes indivíduos. 

 

1.7   AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS   

  

Agenda da semana  
SEGUNDA-FEIRA (22) 

9 horas 
Sessão Solene 
Homenagem ao Dia da Polícia Civil. 
Plenário Ulysses Guimarães 

11 horas 
Sessão Solene 
Homenagem ao Dia do Contabilista. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

TERÇA-FEIRA (23) 

8h30 
Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento dos Legislativos Municipais 
Instalação da frente. 
Salão Nobre 

9 horas 
Sessão Solene 
Homenagem ao Dia do Policial e Bombeiros Militares. 
Plenário Ulysses Guimarães 
 
9 horas 
Comissão Mista sobre a MP 870/19 
Medida provisória que estabelece a estrutura dos ministérios do governo federal. 
Audiência pública para debater sobre o assunto. 
Foram convidados representantes do MST, João Pedro Stédile; da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura; da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil; e do Conselho Nacional de Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas . 
Evento interativo pelo e-Cidadania 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575186-COMISSOES-PROMOVEM-DEBATE-SOBRE-POLITICA-CRIMINAL-PARA-CRIMINOSOS-COM-TRANSTORNO-DE-PERSONALIDADE.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575186-COMISSOES-PROMOVEM-DEBATE-SOBRE-POLITICA-CRIMINAL-PARA-CRIMINOSOS-COM-TRANSTORNO-DE-PERSONALIDADE.html
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55166
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55167
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55168
https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=66017
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=15508
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Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado 
 
9h30 
Grupo de Trabalho sobre Legislação Penal e Processual Penal 
Audiência pública. 
Plenário a definir 
 
9h30  
Comissão de Educação  
Seminário “Ensino Médio em Tempo Integral - Alternativa para o Ensino Médio Brasileiro?”  
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 10 

9h30  
Comissão de Cultura  
Audiência pública sobre a EBC e a garantia da comunicação pública. 
Foram convidados, entre outros, o diretor-presidente da EBC, Alexandre Henrique Graziani Júnior; e a jornalista e 
mestre em comunicação pública, Angélica Coronel. 
Plenário 12 

10 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência  
Audiência pública para debater os impactos da reforma da Previdência nos direitos das pessoas com deficiência.  
Foram convidados, entre outros, a subprocuradora-geral do Trabalho e vice-presidente da Associação Nacional de 
Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Pessoa Idosa, Maria Aparecida 
Gugel; e o coordenador do Coletivo Nacional de Pessoas com Deficiência da Central Única dos Trabalhadores, Márcio 
Ranieri. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 13 
 
10 horas 
Comissão Mista sobre a MP 862/18 
Medida provisória que autoriza o DF a instituir uma região metropolitana com municípios limítrofes ao seu território. 
Apreciação do relatório do deputado José Nelto (Pode-GO). 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 
 
12 horas 
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social 
Reunião para debater estratégias para o próximo período. 
Plenário 9  
 
14 horas 
Comissão Mista sobre a MP 870/19 
Medida provisória que estabelece a estrutura dos ministérios do governo federal. 
Audiência pública para debater sobre o assunto. 
Foram convidados representantes da Associação de Servidores do Ibama (Asibama);  
Instituto Socioambiental (Isa) ; Aliança Nacional LGBT. 
Evento interativo pelo e-Cidadania 
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado 
 
14 horas  
Comissão de Defesa do Consumidor  
Audiência pública sobre a política de expansão do serviço de telefonia para os anos de 2019 e 2020, bem como as 
ações de fiscalização e demais assuntos de competência da agência.  
Foi convidado o superintendente de Controle de Obrigações da da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos 
Manuel Baigorri. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário a definir 

14 horas 
Comissão de Legislação Participativa 
Audiência pública para debater a reforma da Previdência. 
Foram convidados, entre outros, o ex-ministro da Previdência Social Ricardo Berzoini; e a presidente da Associação 
Brasiliense das Empregadas (Asbrale), Samara Nunes. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 4 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55169
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54991
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/54991
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55083
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55050
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/55050
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=15513
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55012
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/55012
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55097
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/55097


                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA  

  
  
 

14 horas 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Audiência pública para debater a mineração na região do rio Tapajós, no Pará. 
Foram convidados, entre outros, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo; o presidente do Ibama, 
Eduardo Fortunato Bim; e o médico neurocirugião Erick Leonardo Jennings Simões.  
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 8 

14 horas 
Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Escotismo no Brasil 
Lançamento da frente. 
Salão Nobre 
 
14h30 
Frente Parlamentar em Defesa do Nordeste 
Lançamento da frente. 
Auditório Freitas Nobre 
 
14h30 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
Votação da reforma da Previdência (PEC 6/19). 
Plenário 1 

14h30 
Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; e de Seguridade Social e Família 
Audiência pública para discutir a política criminal em casos de transtornos de personalidade (sociopatia e psicopatia).  
Foram convidados, entre outros, o defensor Público Federal (DPU), Alexandre Kaiser Rauber; e o psiquiatra Forense, 
Rodrigo Ribeiro Rocha. 
Plenário 6 

14h30 
Comissão de Seguridade Social e Família 
Audiência pública para debater a atualização e a modernização da Tabela SUS. 
Foram convidados, entre outros, o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Mauro 
Guimarães Junqueira; e o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Leonardo Moura Vilela. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 7 

14h30 
Comissão Externa sobre casos de Violência Doméstica contra a Mulher  
Audiência pública sobre as atuações no enfrentamento à violência contra as mulheres e feminicídio.  
Foram convidados, entre outras, a diretora presidente da ONG Artemis, Raquel Marques; e a presidente do Instituto 
Bárbara Penna, Bárbara Penna. 
E votação de requerimentos. 
Plenário 5 
 
14h30 
CPI de Brumadinho 
Instalação da CPI que investigará as causas e os responsáveis pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em 
Brumadinho (MG). Na ocasião, deverão ser escolhidos o presidente, o vice-presidente e o relator do colegiado. 
Plenário 12 
 
14h30 
CPI do BNDES 
Tomada de depoimento do ex-presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro. 
E votação de requerimentos. 
Plenário 9 
 
14h30 
Comissão Mista sobre a MP 863/18 
A medida provisória eleva o limite de participação estrangeira em companhias aéreas (trata sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica).  
Continuação da apreciação de relatório do senador Roberto Rocha (PSDB-MA). 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54974
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/863
https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=67088
https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=67230
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55173
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55085
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55131
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/55131
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55115
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55176
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55160
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16 horas 
Votações em Plenário 
A pauta inclui, entre outras propostas, a MP 859/18, que garante a aplicação de recursos do FGTS em entidades 
hospitalares filantrópicas que participem do SUS. 
Plenário Ulysses Guimarães 

16 horas 
Frente Parlamentar Mista pela Reforma Política  
Lançamento da frente. 
Salão Verde 

17 horas 
Bancada Feminina 
Audiência pública sobre políticas públicas no âmbito da educação.  
Foram convidadas representantes da Procuradoria Geral da Mulher e reitoras de universidades federais.  
Plenário a definir 
 
17 horas 
Comissão de Cultura  
Diligência ao Tribunal de Contas da União para debater com o ministro-substituto do TCU, André Luis de Carvalho, 
sobre o Acórdão que trata de auditoria realizada na Agência Nacional do Cinema (Ancine). 
Tribunal de Contas da União  
 
17 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher; e Comissão Externa sobre casos de Violência Doméstica contra a 
Mulher  
Lançamento em Brasília do Projeto Glória - plataforma de inteligência artificial voltada para o combate à violência contra 
a mulher. 
Salão Nobre  
 
QUARTA-FEIRA (24)  
 
8 horas 
Comissão de Educação  
Ciclo de palestras em parceria com as Frentes Parlamentares relacionadas à Educação. 
Plenário 10 
 
8h30 
Frente Parlamentar em Defesa da Convivência com o Semiárido 
Lançamento da frente. 
Auditório Freitas Nobre 
 
9 horas 
Câmara dos Deputados  
Estágio-visita, encontro de Parlamentares com estudantes universitários.  
Plenário 11 
 
9 horas 
Comissão Mista sobre a MP 870/19 
Medida provisória que estabelece a estrutura dos ministérios do governo federal. 
Audiência pública para debater sobre o assunto. 
Foram convidados , entre outros, representantes da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra); e do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait); 
Evento interativo pelo e-Cidadania 
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado 
 
9h30 
Comissão de Seguridade Social e Família 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 7  
 
9h30 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
Votação da reforma da Previdência (PEC 6/19). 
Plenário 1 
 
10 horas 

https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=66822
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55096
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55172
https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=66761
https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=66761
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55157
https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=66485
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55165
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=15510
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55139
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55174
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Frente Parlamentar Mista em Defesa da Indústria Marítima Brasileira 
Lançamento da frente.  
Salão Nobre 
 
10 horas 
Comissão de Finanças e Tributação 
Audiência pública para debater sobre aspectos técnicos da reforma previdenciária. 
Foram convidados, entre outros, o secretário de Previdência do ministério da Economia, Leonardo Rolim ; e o diretor-
executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. 
Plenário 4 

10 horas 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática  
Audiência pública sobre o uso das tendências tecnológicas de inteligência artificial, machine learninge deep learning e 
os impactos no contexto social. 
Foram convidados, entre outros, o secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Teles Barbosa; e o membro do 
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), Sérgio Amadeu da Silveira.  
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 13 

10 horas 
Comissões de Desenvolvimento Urbano; e de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia  
Audiência pública com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e com o secretário nacional de 
Habitação, Celso Toshito Matsuda, para discutirem o andamento do programa Minha Casa, Minha Vida e a dotação 
orçamentária para o ano de 2019.  
Plenário a definir  
 
10 horas  
Comissão de Defesa do Consumidor 
Votação de requerimentos.  
Plenário 8 
 
10 horas  
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 5 
 
10 horas 
Comissão de Educação  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 10 
 
10 horas 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 3 
 
10 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
Reunião com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, para debater as 
prioridades da pasta para o ano de 2019 e aspectos sobre a execução de políticas de responsabilidade do ministério. 
Plenário 6 
 
10 horas  
Comissões de Minas e Energia 
Votação de projetos e requerimentos 
Plenário 14 
 
10h30 
Comissão de Viação e Transportes 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 11 
 
12 horas  
Comissão Especial sobre a Política de Mobilidade Urbana (PL 4881/12)  
Instalação e eleição do presidente e dos vice-presidentes.  
Plenário 2 

https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=66509
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55118
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54986
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/54986
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54781
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55154
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55140
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55142
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55151
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55117
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55153
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55138
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55124
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13 horas 
Comissão de Cultura 
Reunião com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, para apresentar as propostas do seu ministério. Também foi 
convidado o secretário especial da Cultura, José Henrique Pires.  
Plenário 10 
 
13 horas 
Comissão do Esporte 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 11 
 
13h30  
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 16 

14 horas 
Comissão de Legislação Participativa 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 3 

14 horas  
Comissão de Direitos Humanos e Minorias  
Audiência pública sobre os perigos da deep web para as crianças e os adolescentes.  
Foram convidados, entre outros, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves; e a chefe do 
Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, Cassiana Saad de Carvalho. 
Plenário 9 

14 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  
Audiência pública sobre planos de saúde e a crescente população idosa no Brasil.  
Foram convidados, entre outros, o secretário de Controle Externo da Saúde do Tribunal de Contas da União (TCU), 
Carlos Augusto Melo Ferraz; e o diretor-executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), José 
Cechin. 
Evento interativo pelo e-Democracia  
Plenário 16 
 
14 horas 
Comissão Mista sobre a MP 868/18 
Medida provisória que reformula o marco legal do saneamento básico. 
Apreciação do relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado  
 
14 horas 
Comissão Mista sobre a MP 870/19 
Medida provisória que estabelece a estrutura dos ministérios do governo federal. 
Audiência pública para debater sobre o assunto. 
Foram convidados , entre outros, a procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat; e o secretário 
executivo do Pacto pela Democracia, Ricardo Borges Martins. 
Evento interativo pelo e-Cidadania 
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado 
 
14h30 
Comissão Mista sobre a MP 867/18 
Medida provisória que prorroga até 31 de dezembro de 2019 o prazo para adesão ao Programa de Regularização 
Ambiental (PRA). 
Votação do relatório do deputado Sergio Souza (MDB-PR). 
Plenário 7 da ala Alexandre Costa, no Senado 
 
14h30 
Frente Parlamentar Mista da Juventude 
Lançamento da frente. 
Auditório Freitas Nobre 

15 horas 
Comissão de Cultura  

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54876
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55149
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55052
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55123
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55054
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55064
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/55064
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=15507
https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=66723
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55137
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Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 10 

15 horas 
Comissão de Turismo 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 5 

15 horas  
Frente Parlamentar para Modernização do Centro de Lançamento de Alcântara 
Lançamento da frente. 
Salão Nobre 

15 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência  
Audiência pública sobre as dificuldades de acesso a medicamentos para doenças raras.  
Foram convidados, entre outros, o defensor público-geral da Defensoria Pública da União, Gabriel Faria Oliveira; e a 
presidente da Associação de Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, Maria Cecília Oliveira. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 13 

15 horas  
Comissão de Legislação Participativa  
Audiência pública sobre os 18 anos da Lei da Aprendizagem: a vida profissional começando por direito.  
Foram convidados, entre outros, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves; e a ministra do 
Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Arruda. 
Plenário 3 

15h30 
Comissão de Cultura  
Audiência pública para discutir o Projeto de Lei 7619/17, proposto pela CPI da Lei Rouanet.  
Foram convidados, entre outros, o secretário municipal de Cultura de Belo Horizonte (MG), Juca Ferreira; e o 
representante da BCM Comunicação e Marketing, Eduardo Barata.  
Plenário 10 

16 horas 
Votações em Plenário 
Proposições remanescentes do dia anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

16h30  
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
Audiência pública para debater o financiamento do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).  
Foram convidados, entre outros, o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Alberto dos 
Santos Cruz; e o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, general 
Guilherme Theophilo.  
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 6 

QUINTA-FEIRA (25) 

9 horas 
Votações em Plenário 
Análise de acordos internacionais. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Comissão de Educação  
Seminário “Financiamento da Educação Básica: qualidade, eficiência e equidade”.  
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 10 

9 horas 
Comissão do Esporte 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54920
https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=66511
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55088
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/55088
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55099
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54911
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55021
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/55021
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55006
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/55006
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55081
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Audiência pública para discussão e análise da Lei de Incentivo ao Esporte e sua aplicação de 2007 a 2018.  
Foram convidados, entre outros, representantes da Secretaria Especial do Esporte; da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil; e das entidades de prática esportiva (clubes). 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 4 

9h30 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público  
Audiência pública para debater a situação atual dos mecanismos governamentais e institucionais de combate ao 
trabalho análogo ao de escravo.  
Foram convidados representantes da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho; da Comissão Nacional de 
Erradicação do Trabalho Escravo; do Tribunal Superior do Trabalho; e dos auditores fiscais do Trabalho.  
Plenário 12 

9h30 
Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e de Finanças e Tributação 
Audiência pública para debater os desafios da cultura do alho no Brasil. 
Foram convidados, entre outros, o ministro da Economia, Paulo Guedes; a ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina; e o secretário especial da Receita Federal do Brasil, Marcos Cintra. 
Plenário 6 
 
9h30  
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Audiência pública sobre o atraso nos repasses federais e o contingenciamento orçamentário para o financiamento 
habitacional popular e as consequências para a cadeia produtiva da construção civil.  
Foram convidados, entre outros, o secretário nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Celso 
Toshito Matsuda; e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães.  
Plenário 5 

9h30 
Comissão de Cultura 
Audiência pública para discutir a criminalização do funk.  
Foram convidados, entre outros, a professora da UFRJ Adriana Facina Gurgel do Amaral; e o artista Leonardo Pereira 
Mota (MC Leonardo).  
Plenário 10 

9h30  
Comissão de Direitos Humanos e Minorias  
Audiência pública sobre direitos humanos à alimentação.  
Foram convidados, entre outros, o ministro da Cidadania, Osmar Terra; e a subprocuradora-geral da República e 
procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat.  
Plenário a definir 

10 horas 
Comissões de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia; e de Defesa do Consumidor  
Audiência pública sobre a tarifa de energia elétrica nos estados da Amazônia. 
Foram convidados, entre outros, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone; e o 
diretor-presidente da Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A, Márcio Mário Zidan. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 15 

10 horas  
Comissão de Seguridade Social e Família  
Audiência pública sobre as hepatites virais no Brasil.  
Foram convidados representantes do Ministério da Saúde; do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass); e 
do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 7 

14 horas 
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia  
Audiência pública sobre o acampamento Terra Livre e o desmonte na estrutura da Funai. 
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Mulher, Família e Direito Humanos; da Funai; e da 
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.  

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/55081
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55027
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55119
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54927
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54999
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55134
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55015
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/55015
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55105
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/55105
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55018
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Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 15 

14 horas 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público  
Audiência pública sobre a possível extinção da Valec e a situação de seus empregados.  
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Infraestrutura; da Presidência interina da Valec; e da 
Diretoria de Infraestrtura Ferroviára do Dnit.  
Evento interativo pelo e-Democracia  
Plenário 12 

16 horas 
Votações em Plenário 
Proposições remanescentes da sessão anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

SEXTA-FEIRA (26) 

9 horas 
Sessão de Debates 
Plenário Ulysses Guimarães 

Link: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/575140-AGENDA-DA-

SEMANA.html  

  

2.      PODER LEGISLATIVO -    

    

2.1      PROPOSIÇÕES APRESENTADAS   

Militares criticam tempo de serviço previsto na reforma previdenciária 

Críticas à proposta de aumento do tempo de serviço, às condições de trabalho e à 

defasagem salarial marcaram a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa (CDH) sobre a reforma da Previdência dos militares (PL 

1.645/2019), nesta segunda-feira (15). Para o senador Styvenson Valentim (Pode-RN), as 

peculiaridades da vida militar pedem um olhar diferenciado do Parlamento no debate sobre 

as mudanças nas regras de aposentadoria (PEC 6/2019). Ouça a reportagem de Marcela 

Diniz, da Rádio Senado. 

 

CRE pode votar direito ao serviço militar para mulheres 

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) se reúne nesta quarta-feira 

(17), a partir das 10h, e pode votar o projeto que garante às mulheres o direito de prestação 

voluntária do serviço militar (PLS 213/2015). Ele é um dos nove itens na pauta da comissão. 

 

CAE vai debater reforma da Previdência e da carreira dos militares 

O projeto de reforma da previdência dos militares será debatido em audiência pública 

interativa da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) na terça-feira (23), a partir das 10h. 

Encaminhado pelo Poder Executivo, o PL 1645/2019 ainda está sendo analisado pela 

Câmara dos Deputados. 

 

3.       PODER JUDICIÁRIO   

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/55018
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55135
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/55135
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/575140-AGENDA-DA-SEMANA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/575140-AGENDA-DA-SEMANA.html
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/04/militares-criticam-tempo-de-servico-previsto-na-reforma-previdenciaria
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?1&codcol=834
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/15/cre-pode-votar-direito-ao-servico-militar-para-mulheres
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120656
http://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?2&reuniao=8420&codcol=54
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/17/cae-vai-debater-reforma-da-previdencia-e-da-carreira-dos-militares
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2194874
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3.1     SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL   

  

Ministro nega seguimento a mandado de segurança contra ato da CCJ em discussão 

sobre PEC da Previdência 

Para o ministro Lewandowski, o ato questionado está relacionado ao conflito interpretativo 

de normas regimentais do Congresso Nacional e, como questão que diz respeito apenas 

àquela Casa Legislativa, não deve ser apreciada pelo Judiciário. 

 

Mantido pregão eletrônico do IPEA que exige contratação de presos e egressos do 

sistema prisional 

Em análise preliminar do caso, o ministro Gilmar Mendes entendeu que declaração exigida 

pelo edital – declaração emitida pela Vara de Execuções Penais de que existem pessoas 

presas aptas ao trabalho externo – não extrapola a documentação prevista na Lei de 

Licitações. 

 

Mantida exigência de regularidade previdenciária para recompra de títulos do FIES 

Para a ministra Rosa Weber, a decisão em que a Justiça Federal no DF havia afastado a 

exigência parece ofender o entendimento firmado pelo STF a respeito da 

constitucionalidade da norma que previa a demonstração da ausência de débitos com a 

previdência. 

    

7.  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, 22 de abril 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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