
   

 

    

Notícias de interesse da segurança pública em tramitação nos Poderes 

Legislativo, Judiciário e Executivo, no plano federal, na semana do dia 

19 a 23 de novembro de 2018.   

    

   

 
     

   

1.2     COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO    

Câmara promove seminário sobre enfrentamento à criminalidade na intervenção 

federal 

 A Câmara dos Deputados promove nesta quarta e quinta-feiras (dias 21 e 22) o seminário 
“Intervenção Federal: dilemas entre a legislação e o enfrentamento à criminalidade”. O 
evento é realizado pelo Observatório Legislativo da Intervenção Federal (Olerj), em 
articulação com o Gabinete da Intervenção Federal e o Observatório Militar da Praia 
Vermelha. 

Câmara aprova MP que destina parte da arrecadação das loterias ao setor de 

segurança pública 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (20) a Medida Provisória 
846/18, que redistribui os recursos de loterias federais para direcioná-los também ao Fundo 
Nacional de Segurança Pública (FNSP), cujo funcionamento é reformulado. A matéria será 
enviada ao Senado. O texto aprovado é o projeto de lei de conversão de autoria do relator 
da MP, senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA). O texto cria uma loteria na modalidade quota 
fixa, destinada a enquadrar apostas de resultados esportivos realizadas pela internet. 

Começa Ordem do Dia para analisar proposta sobre regime de segurança máxima em 

presídios 

A Ordem do Dia do Plenário foi iniciada há pouco e os deputados analisam um pedido de 
urgência para proposta que institui um regime de segurança máxima nos presídios 
brasileiros (Projeto de Lei 7223/06 e apensados). O texto prevê, entre outras medidas, o 
recolhimento em cela individual; banho de sol de, no máximo, duas horas diárias; e 
proibição de comunicação com outros presos e também com os agentes penitenciários. A 
proposta é resultado da Comissão Especial do Regime Penitenciário de Segurança 
Máxima, que foi instalada em fevereiro e analisou 40 projetos que tratam de segurança 
pública. 

General Braga Netto faz balanço positivo da intervenção federal no Rio de Janeiro 

O interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro, general Braga Netto, 
defendeu nesta quarta-feira (21) a continuidade das ações de intervenção no estado. Ao 
participar da abertura de seminário sobre o tema na Câmara dos Deputados, ele informou 
que já se reuniu com o governador eleito do Rio, Wilson Witzel, para garantir o andamento 
dos trabalhos. "A intervenção não tem necessidade de passar do dia 31 de dezembro, mas 
não deveria ser cortada porque existe agora um planejamento que eu quero terminar", 
afirmou. "Existe a previsão dessa transição nossa ir até junho ou julho do ano que vem. Não 
como um todo, mas parte do gabinete", disse Braga Netto. 
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Comissão aprova fim de contingenciamento para recursos do 

fundo de segurança pública 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (21) projeto do senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) que proíbe o contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Segurança 
Pública (FNSP). O projeto (PL 10004/18) recebeu parecer favorável do relator, deputado 
Aluisio Mendes (Pode-MA). Ele lembrou que o contingenciamento reduz o alcance do fundo, 
que foi criado em 2001 para equipar as polícias e financiar a construção, reforma e 
modernização de delegacias, entre outras funções. 

Finanças rejeita isenção de IPI na compra de armas para policiais 

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara rejeitou o Projeto de Lei 344/15, do 

deputado Capitão Augusto (PR-SP), que pretende isentar do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) a compra de arma de fogo para os profissionais de segurança pública, 

como policiais e guardas municipais. A rejeição foi pedida pelo relator na comissão, 

deputado Edmar Arruda (PSD-PR), por incompatibilidade e pela inadequação orçamentária 

e financeira. Esse tipo de rejeição implica no arquivamento do projeto, mas cabe recurso 

ao Plenário da Câmara dos Deputados. 

Comissão aprova quitação de imóvel de policial aposentado por acidente em serviço 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou proposta que 
assegura a integrantes de órgãos de segurança pública o direito à quitação total de imóvel 
financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, caso sejam aposentados em decorrência 
de acidente de serviço. Segundo o texto aprovado, para ter direito a quitação do imóvel, 
integrantes dos órgãos constitucionais de segurança pública deverão contratar seguro junto 
a agentes financeiros, respeitada a livre escolha. 

  

1.3   POLÍTICA      

Aprovada urgência para projeto sobre sanções do Conselho de Segurança da ONU 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 301 votos a 15, o regime 
de urgência para o Projeto de Lei 10431/18, do Poder Executivo, que disciplina a forma de 
cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, como a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades 
investigadas ou acusadas de terrorismo ou de seu financiamento. 

 

1.6    AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS    

   

Agenda da semana   
SEGUNDA-FEIRA (26) 

9 horas 
Comissão Externa sobre a Fiscalização da Concessionária ECO 101 - BR 101/ES 
Reunião de trabalho para apresentar aos atuais membros da bancada capixaba e aos deputados federais 
eleitos um balanço das atividades da comissão, bem como demonstrar os pontos sensíveis da concessão 
da BR-101.  
Vitória (ES) 

10 horas 
Sessão Solene 
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Homenagem ao Fórum de Inclusão das Pessoas com Deficiência no Distrito 
Federal. Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14h30 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
Visita ao acampamento Quilombo Campo Grande, encontro com os trabalhadores rurais. 
Minas Gerais 

TERÇA-FEIRA (27) 

9 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
Seminário Internacional Guarda Compartilhada: Leis, Justiça, Violências e Conflitos.  
Auditório Nereu Ramos 

9h30 
Sessão Solene 
Homenagem aos 50 anos do Jornal Tribuna do Interior, de Campo Mourão (PR). 
Plenário Ulysses Guimarães 

11 horas 
Comissão Mista de Orçamento 
Audiência pública sobre as obras e os serviços com indícios de irregularidades graves no projeto de Lei 
Orçamentária Anual de 2019. 
Foram convidados, entre outros, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), André Martins de Araújo; o diretor da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de 
Aviação Civil do Tribunal de Contas da União (TCU), Vladimi José de Assis; e o gerente setorial da Petróleo 
Brasileiro S.A. – Petrobras, Rodrigo Avelino. 
Planério 2 

14 horas 
Comissão de Finanças e Tributação 
Audiência pública para debater o Decreto 9.394/18, que altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (TIPI). 
Foram convidados, entre outros, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia; o secretário de 
Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda, Alexandre Manoel Angelo da Silva; e 
o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid.  
Plenário a definir 

14 horas 
Comissão de Seguridade Social e Família  
Audiência pública para debater a comercialização de medicamentos isentos de prescrição (MIP) em 
supermercados e estabelecimentos congêneres. 
Foram convidados, entre outros, o diretor-presidente da Anvisa, Wiliam Dib; o representante do Conselho 
Federal de Medicina, Carlos Vital; e o presidente executivo da ABRAFARMA, Sérgio Mena Barreto. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 7 

14 horas 
Comissões de Legislação Participativa; e de Trabalho, de Administração e Serviço Público  
Audiência pública para discussão sobre a instituição do dia 21 de agosto como o Dia do Ultrassonografista. 
Foram convidados, entre outros, os presidentes da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e da Federação 
Internacional de Ultrassonografia da América Latina (Fisusal), Waldemar Naves do Amaral; da Associação 
Médica de Goiás, José Humberto; e da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, Maurício Machado 
da Silveira. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário a definir 

14h30 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
Votação de projetos. 
Plenário 1 
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14h30 Comissão Especial sobre a Reforma Tributária (PEC 293/04) 
Apresentação e votação do parecer do relator, deputado Luiz Carlos Hauly 

(PSDB-PR) Plenário a definir 

14h30 
Comissão Externa sobre a Fiscalização da Concessionária ECO 101 - BR 101/ES 
Audiência pública. 
Foram convidados, entre outros, os representantes do TCU, Fábio Augusto de Amorim; da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), Weber Cilone; e do IBAMA, Claudia Jeanne Barros. 
Plenário 10 

14h30 
Comissão Especial sobre Portabilidade da Conta de Luz (PL 1917/15) 
Discussão e votação do parecer do relator, deputado Fábio Garcia (DEM-MT). 
Plenário a definir 

14h30 
Comissão Especial sobre Seguro Obrigatório de Acidentes de Trânsito (PL 8338/17) 
Instalação da comissão e eleição de presidente e vice-presidentes. 
Plenário 8 

14h30 
Comissão Mista sobre a MP 851/18 
Medida provisória que autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos de 
execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público. 
Apreciação do relatório da deputada Bruna Furlan (PSDB-SP). 
Plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado 

14h30 
Comissão Mista sobre a MP 853/18 
Medida provisória que reabre o prazo de opção para o regime de previdência complementar.  
Avaliação do plano de trabalho 
Plenário 7 da ala Alexandre Costa, no Senado 

15 horas  
Comissão Especial sobre o Teto Remuneratório (PL 6726/16) 
Discussão e votação do parecer do relator, deputado Rubens Bueno (PPS-PR). 
Plenário 11 

15h30 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Audiência pública para debater as perspectivas da economia nos próximos anos. 
Foram convidados o professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Marcio Pochmann; e o 
empresário, investidor e preletor da Seicho-no-ie, Milton Yuki.  
Plenário 5 

16 horas 
Votações em Plenário 
Pauta que inclui, entre outros itens, a Medida Provisória 845/18, que cria o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Ferroviário (FNDF) e também a Medida Provisória 848/18, que cria linha de crédito com 
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para socorrer as santas casas e os hospitais 
filantrópicos. 
Plenário Ulysses Guimarães 

16 horas 
Comissão Mista de Orçamento 
Avaliação e votação dos relatórios apresentados ao PLOA/2019 e do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte e do Nordeste. 
Plenário 2 

16 horas 
Comissão Especial da Nova Lei de Licitações (PL 1292/95) 
Discussão e votação do parecer do relator, deputado João Arruda (MDB-PR). 
Plenário 14 
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18 horas Comissão Mista de Orçamento 
Avaliação e votação dos relatórios apresentados a PLOA/2019 e do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte e do Nordeste. 
Plenário 2 

QUARTA-FEIRA (28) 

8h30 
Comissão de Desenvolvimento Urbano 
Audiência pública sobre assistência técnica em habitação de interesse social. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 16 

8h30 
Comissão de Desenvolvimento Urbano; e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
6º Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo. 
Auditório Nereu Ramos 

9 horas 
Votações em Plenário 
Sessão extraordinária para análise de propostas remanescentes do dia anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
Seminário Internacional Guarda Compartilhada: Leis, Justiça, Violências e Conflitos.  
Plenário 2 

9h05 
Sessão Solene 
Homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. 
Plenário Ulysses Guimarães 

Após sessão extraordinária 
Votações em Plenário 
Análise de propostas remanescentes do dia anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9h30 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Audiência pública: Panorama e perspectivas da indústria baiana - tendências, desafios e oportunidades para 
o setor automotivo e para o setor de petróleo, gás e petroquímica. 
Foram convidados, entre outros, o diretor técnico da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), 
Rafael Avena; o diretor presidente da Mineração Caraíba S/A, Manoel Valério; e a diretora de 
Desenvolvimento de Negócios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE-BA), 
Lais da Cunha Maciel. 
Plenário 5 

Após a audiência pública 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Votação de requerimentos e projetos. 
Plenário 5 

9h30 
Comissão Mista sobre a MP 850/18 
Medida provisória que autoriza o Poder Executivo a instituir a Agência Brasileira de Museus.  
Audiência pública. 
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Cultura; do Instituto Brasileiro de Museus; 
e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 
Evento interativo pelo e-Cidadania 
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado 

9h30 
Comissão de Minas e Energia 
Audiência pública para debater a grave situação da indústria nacional de produção de placas e painéis de 
energia solar no Brasil. 
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Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Fazenda; do 
Ministério das Relações Exteriores; e do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC). 
Plenário 14 

9h30 
Comissão de Seguridade Social e Família  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 7 

9h30 
Comissão de Defesa do Consumidor  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 8 

10 horas 
Comissão Mista sobre a MP 852/18 
Medida provisória que transfere imóveis do INSS para a União. 
Apreciação do relatório. 
Plenário 15 da ala Alexandre Costa, no Senado 

10 horas 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional  
Audiência pública para debater o papel da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a importância da 
inteligência de Estado para o Brasil. 
Foi convidado o diretor-geral da Abin, Janér Tesch Hosken Alvarenga. 
Plenário 3 

10 horas 
Comissão Mista de Orçamento 
Pauta remanescente da reunião anterior. 
Plenário 2 

10 horas 
Comissão de Educação 
Votação de projetos. 
Plenário 10 

10 horas  
Comissão de Finanças e Tributação 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 4 

10 horas  
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle  
Votação de propostas e requerimentos. 
Plenário 9 

10 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  
Votação de projetos. 
Plenário 6 

10 horas  
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 13 

10 horas 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
Pauta remanescente da reunião anterior. 
Plenário 1 

10 horas  
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público  
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Votação de projetos. 
Plenário 12 

10 horas Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da 
Amazônia 
Votação de projetos e requerimentos.  
Plenário 15 

10h30 
Comissão de Viação e Transportes  
Votação de projetos. 
Plenário 11 

10h30 
Comissão de Minas e Energia 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 14 

11 horas 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
Votação de projetos e requerimentos 
Plenário 3 

11 horas 
Comissão de Desenvolvimento Urbano 
Audiência pública para debater a redução de investimentos em habitação e interesse social. 
Foram convidados, entre outros, representantes dos ministérios das Cidades; do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão; e da Casa Civil da Presidência da República. 
Plenário 16 

12 horas 
Comissão Mista de Orçamento 
Pauta remanescente da reunião anterior. 
Plenário 2 

12 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  
Votação de projetos de lei. 
Plenário 16 

13 horas  
Comissão do Esporte 
Votação de projeto. 
Plenário 4 

13 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 13 

14 horas 
Comissão Mista de Orçamento 
Pauta remanescente da reunião anterior. 
Plenário 2 

14 horas 
Comissão de Legislação Participativa  
Audiência pública para comemoração dos dez anos da Lei de Cotas. 
Foram convidados, entre outros, o representante da Coordenação dos Povos Indígenas da Amazônia, Mário 
Nicácio; a professora Elisa Larkin Nascimento, do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros; e o 
jornalista e ex-prefeito de Canoas Jairo Jorge. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 3 

14 horas 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 

http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54146
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54146
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54151
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54149
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54170
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54059
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54184
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54161
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54201
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54159
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54185
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54144
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/801
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54147


   

 

Votação de projetos e requerimentos.  
Plenário 6 

14 horas Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 1 

14 horas 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
Audiência pública para debater crimes motivados por intolerância política. 
Foram convidados, entre outros, a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Déborah Duprat; a 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber; e a procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge. 
Plenário 9 

14 horas 
Comissão de Desenvolvimento Urbano 
Votação de projetos. 
Plenário 16 

14h30 
Comissão Mista sobre a MP 850/18 
Medida provisória que autoriza o Poder Executivo a instituir a Agência Brasileira de Museus.  
Audiência pública. 
Foram convidados, entre outros, a diretora do Conselho Federal de Museologia, Maria Eugenia dos Santos 
Teixeira Saturni; e representantes dos ministérios da Educação; e do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão. 
Evento interativo pelo e-Cidadania 
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14h30 
Comissão de Cultura 
Votação de requerimentos. 
Plenário 10 

15 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
Audiência pública para debater o disposto no § 3º do artigo 93 da Lei 8.213/91, que exclui o aprendiz com 
deficiência para o fim de cumprimento da cota de contratação de pessoas com deficiência pelas empresas. 
Foram convidados, entre outros, o secretário nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência, Marco Pelegrinni; a procuradora do Trabalho Maria Aparecida Gurgel; e o auditor fiscal do 
Trabalho João Paulo Reis. 
Evento interativo pelo e-Cidadania 
Plenário 13 

15 horas 
Comissão do Esporte  
Subcomissão Especial sobre as Olimpíadas e Paralimpíadas 2016 
Audiência pública para debater o legado deixado ao País pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. 
Foram convidados, entre outros, representantes do Comitê Organizador Rio 2016; da prefeitura do Rio de 
Janeiro; e do governo do Ceará, para apresentação referente ao Centro de Formação Olímpica de Fortaleza 
(CE). 
Evento interativo pelo e-Democracia. 
Plenário 4 

16 horas 
Comissão Especial do Foro Privilegiado (PEC 333/17) 
Discussão e votação do parecer do relator, deputado Efraim Filho (DEM-PB). 
Plenário a definir 

16 horas 
Comissão Mista de Orçamento 
Pauta remanescente da reunião anterior. 
Plenário 2 
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18 horas Comissão Mista de Orçamento 
Pauta remanescente da reunião anterior. 
Plenário 2 

QUINTA-FEIRA (29) 

9 horas 
Votações em Plenário 
Análise de propostas remanescentes do dia anterior e de acordos internacionais. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9h05 
Sessão Solene 
Entrega do Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós 2018. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9h30 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
Audiência pública para debater a resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa na regulação da 
intercambialidade entre o produto originador e o produto biossimilar. 
Foram convidados, entre outros, o diretor de Regulamentação Sanitária da Anvisa, Renato Porto; o 
presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Georges Basile Cristopoulos; e a diretora de Assuntos 
Regulatórios da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfama), Solange Nappo. 
Evento interativo pelo e-Democracia  
Plenário 13 

10 horas 
Comissão Externa sobre os Assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes 
Audiência pública para debater propostas legislativas e políticas públicas para prevenir, combater e 
solucionar episódios de violência como o que vitimou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson 
Gomes. 
Foram convidados, entre outros, a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck; o 
assessor advocacy do Instituto Sou da Paz, Felippe Marques Angelli; e o diretor-presidente do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima. 
Plenário 7 

10 horas 
Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Seguridade Social e Família 
Audiência pública para debater a importância do sistema eSocial para unificação, simplificação, redução da 
burocracia e melhoria da eficiência para governo e empresas. 
Foram convidados, entre outros, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho José Alberto Maia; da 
Receita Federal do Brasil, Jarbas de Araújo Félix; e o coordenador-geral de Gestão de Cadastro da Receita 
Federal do Brasil, Clóvis Belbute Peres. 
Plenário 11 

10 horas 
Comissão de Viação e Transportes  
Audiência pública para debater os encaminhamentos das novas tratativas com relação à reativação da 
malha ferroviária Santos-Cajati. 
Foram convidados o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Mario Rodrigues 
Junior; e o diretor-presidente da Rumo Logística, Julio Fontana Neto. 
Plenário 11 

10 horas 
Comissão Mista de Orçamento 
Pauta remanescente da reunião anterior. 
Plenário 2 

12 horas 
Comissão Mista de Orçamento 
Pauta remanescente da reunião anterior. 
Plenário 2 

14 horas 
Comissão Mista de Orçamento 
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Pauta remanescente da reunião anterior. 
Plenário 2 

14 horas Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

SEXTA-FEIRA (30) 

9 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

15 horas  
Sessão Solene 
Homenagem aos 50 anos do Ipea. 
Plenário Ulysses Guimarães 

 

Link: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/565691-AGENDA-DA-
SEMANA.html  

 
       

2.1     PROPOSIÇÕES APRESENTADAS    

Elmano Férrer faz balanço das eleições e se preocupa com a segurança 

O senador Elmano Férrer (Pode-PI) falou (nesta terça-feira (20) sobre os resultados das 
eleições de outubro. Segundo ele, é necessário aceitar o resultado das urnas e diagnosticar 
de forma precisa a mensagem que os eleitores mandaram. Para Elmano, a eleição de Jair 
Bolsonaro para a Presidência da República é emblemática, com quase 58 milhões de votos, 
mesmo sem recursos, tempo de TV e estrutura político-partidária. De acordo com o 
senador, o país está atravessando uma crise política, econômica, ética e moral, e o povo 
está cansado. A reunião desses fatores fez com que o Congresso tivesse alta taxa de 
renovação. 

  

6.   ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME   

DIRIGENTES DA FENEME REUNEM-SE EM FOZ DO IGUAÇÚ- PR 

DURANTE O SENABOM 2018 

Durante todo o dia 21 de novembro de 2018 ocorreu a Reunião Geral da 
FENEME em Foz do Iguaçu-PR durante a realização do SENABOM 2018 - 
Seminário Nacional de Bombeiros. A referida reunião serviu para uma análise 
da participação e eleição de vários Militares Estaduais e do DF ocorrida no 
mês de outubro de 2018, para o nivelamento do trâmite de projetos no 
Congresso e o estabelecimento de estratégias nacionais para o ano de 2019 
naquilo que diz respeito às instituições militares Estaduais e do DF e seus 
militares. 

2 .      PODER LEGISLATIVO  -         
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CARTA DE FOZ DO IGUAÇÚ - PR 

Durante reunião geral da FENEME realizada em FOZ DO 
IGUAÇÚ-PR no dia 21 de novembro por ocasião do SENABOM 2018, os 
dirigentes de entidades filiadas elaboraram documento denominado: CARTA 
DE FOZ DO IGUAÇÚ conforme abaixo. 

                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA   
   
   

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, 26 de novembro de 2018.   

       

  

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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