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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 17 a 21 de junho 2019.  

   

  

1.       PODER LEGISLATIVO -       

  

  

 

1.1  TRABALHO E 

PREVIDÊNCIA 

  

Comissão debate impactos da reforma da Previdência entre servidores 

A comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19) realiza seminário hoje, na 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater os impactos da proposta nos 

servidores públicos residentes na capital. O evento atende pedido do deputado Professor 

Israel Batista (PV-DF). Na semana passada, o relator da proposta, deputado Samuel 

Moreira (PSDB-SP), apresentou seu parecer.  

Para Maia, crítica de Guedes ao relatório da Previdência unificou a Câmara 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a crítica do ministro da 

Economia, Paulo Guedes, ao parecer do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) à reforma 

da Previdência (PEC 6/19), acabou tendo um efeito positivo, porque unificou o Parlamento 

em torno do texto. 

Parecer à reforma da Previdência pode começar a ser discutido hoje 

A Comissão Especial da Reforma da Previdência começa hoje a debater o parecer do 

relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). O texto foi apresentado na quinta-feira 

passada e, em seguida, foi concedido pedido de vista coletivo, o que adiou o início da 

discussão na comissão por duas sessões do Plenário. 

Deputados discutem parecer à reforma da Previdência; acompanhe ao vivo 

A Comissão Especial da Reforma da Previdência abriu há pouco a reunião para debater o 

parecer do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). No total, 152 deputados se 

inscreverem para debater o parecer: 91 contra e 61 a favor. O deputado Jorge Solla (PT-

BA) foi o primeiro a falar, ele reclamou que os militares ficaram de fora da reforma e 

antecipou seu voto contrário à proposta.  

Debate sobre reforma da Previdência poderá durar três dias; acompanhe ao vivo 

Começou nesta terça-feira (18) a discussão do relatório sobre a reforma da Previdência 

(PEC 6/19), na comissão especial que analisa a proposta enviada pelo governo. No total, 

152 deputados se inscreveram para falar, 91 contra e 61 a favor. Muitos deputados 

favoráveis preferem não falar para reduzir o tempo do debate, que pode durar cerca de três 

dias. A ideia seria garantir a votação do parecer do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) 

ainda na semana que vem. 

Oposição anuncia obstrução à reforma da Previdência 

Cinco partidos de oposição anunciaram atuação conjunta contra a reforma da Previdência 

(PEC 6/19), como obstrução na votação do texto e apresentação de destaques para alterar 

diversos pontos da proposta. Em documento divulgado nesta terça-feira (18), PDT, PSB, 

PT, Psol e PCdoB consideram que tanto a reforma da Previdência encaminhada pelo 

governo, quanto o relatório apresentado pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) atacam 

direitos dos mais pobres. 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578383-COMISSAO-DEBATE-IMPACTOS-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-ENTRE-SERVIDORES.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
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578430-PARA-MAIA,-CRITICA-DE-GUEDES-AO-RELATORIO-DA-PREVIDENCIA-UNIFICOU-A-CAMARA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578400-PARECER-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PODE-COMECAR-A-SER-DISCUTIDO-HOJE.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578501-DEPUTADOS-DISCUTEM-PARECER-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-ACOMPANHE-AO-VIVO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578265-RELATOR-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-SUGERE-NOVA-REGRA-DE-TRANSICAO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578265-RELATOR-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-SUGERE-NOVA-REGRA-DE-TRANSICAO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578533-DEBATE-SOBRE-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PODERA-DURAR-TRES-DIAS-ACOMPANHE-AO-VIVO.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
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578546-OPOSICAO-ANUNCIA-OBSTRUCAO-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.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
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578373-CONFIRA-OS-PRINCIPAIS-PONTOS-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA,-APOS-ALTERACOES-DO-RELATOR.html
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Discussão da reforma da Previdência continua; acompanhe 

A comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19) reiniciou a discussão 

do parecer do relator, Samuel Moreira (PSDB-SP).  O primeiro deputado a falar hoje foi o 

Professor Israel Batista (PV-DF). “Nós queremos uma reforma que garanta o equilíbrio fiscal 

e que permita a volta do crescimento econômico. Nós queremos uma reforma que 

estabeleça metodologia para o cálculo do resultado da Previdência”, disse o parlamentar 

ressaltando que algumas entidades afirmam que o déficit da Previdência não existe e o 

governo estima o déficit é de cerca de R$ 200 bilhões. 

Projeto desobriga empresas de contratar 2/3 de brasileiros 

O Projeto de Lei 2456/19 acaba com a reserva obrigatória hoje prevista na legislação para 

contratação de empregados brasileiros pelas empresas. Ao mesmo tempo, estabelece 

tratamento favorecido junto ao Poder Público para as que contratarem brasileiros, por 

vontade própria. A proposta, do deputado Marcos Pereira (PRB-SP), tramita na Câmara 

dos Deputados. 

1.2      COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME 

ORGANIZADO 

  

Frente de combate ao contrabando será lançada hoje 

Será lançada, nesta terça-feira (18), na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar Mista 
de Combate ao Contrabando e a Falsificação. Os trabalhos serão coordenados pelo 
deputado Efraim Filho (DEM-PB). 
Maia afirma que é frágil a defesa do governo sobre decreto do porte de armas 
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, considerou “frágil” a defesa que o 
governo faz do decreto que flexibiliza o porte de armas (9.785/19). Maia esteve na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira, durante a audiência pública 
com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que veio à Câmara para prestar 
esclarecimentos sobre o decreto. 
Para Onyx Lorenzoni, decreto do porte de armas atende anseio da população 
Para o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o decreto que flexibiliza o porte de 
armas (9.785/19) responde ao anseio da população que desde a aprovação do Estatuto do 
Desarmamento, em 2005, se viu alijada do seu direito de ter uma arma para sua própria 
defesa e de seu patrimônio. 
Aprovada criação obrigatória de delegacias da mulher em microrregiões dos estados 
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto 
de Lei 501/19, que obriga os estados a criar, em suas microrregiões, Delegacias 
Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam) no prazo de cinco anos, sob pena de não 
terem acesso aos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. 
Líder do governo espera que Câmara mantenha decreto de armas 
A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann, lamentou a decisão do 
Senado de derrubar ondem o decreto que flexibiliza o porte de armas e (Decreto 9785/19), 
editado em maio pelo presidente Jair Bolsonaro. 
Frente parlamentar vai defender a redução da maioridade penal 

Será lançada na próxima terça-feira (25), na Câmara dos Deputados, a Frente 

Parlamentar Mista pela Redução da Maioridade Penal. A criação da frente foi sugerida pelo 

deputado Carlos Jordy (PSL-RJ), que deve ser o coordenador do grupo. 

1.3  POLÍTICA    

Conselho de Ética instala processo contra deputado Boca Aberta a pedido do PP 

O partido alega que o deputado “adotou procedimento incompatível com o decoro 

parlamentar ao adentrar ambiente hospitalar sem autorização, desrespeitando funcionários, 

causando desordem e expondo pessoas em rede social.” 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578564-DISCUSSAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-CONTINUA-ACOMPANHE.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578265-RELATOR-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-SUGERE-NOVA-REGRA-DE-TRANSICAO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578672-PROJETO-DESOBRIGA-EMPRESAS-DE-CONTRATAR-23-DE-BRASILEIROS.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
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/578458-FRENTE-DE-COMBATE-AO-CONTRABANDO-SERA-LANCADA-HOJE.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/578536-MAIA-AFIRMA-QUE-E-FRAGIL-A-DEFESA-DO-GOVERNO-SOBRE-DECRETO-DO-PORTE-DE-ARMAS.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2019/decreto-9785-7-maio-2019-788081-norma-pe.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/578554-PARA-ONYX-LORENZONI,-DECRETO-DO-PORTE-DE-ARMAS-ATENDE-ANSEIO-DA-POPULACAO.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2019/decreto-9785-7-maio-2019-788081-norma-pe.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/578588-APROVADA-CRIACAO-OBRIGATORIA-DE-DELEGACIAS-DA-MULHER-EM-MICRORREGIOES-DOS-ESTADOS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/573033-PROJETO-OBRIGA-ESTADOS-A-CRIAR-DELEGACIAS-DA-MULHER-EM-SUAS-MICRORREGIOES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/573033-PROJETO-OBRIGA-ESTADOS-A-CRIAR-DELEGACIAS-DA-MULHER-EM-SUAS-MICRORREGIOES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/578614-LIDER-DO-GOVERNO-ESPERA-QUE-CAMARA-MANTENHA-DECRETO-DE-ARMAS.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2019/decreto-9785-7-maio-2019-788081-norma-pe.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/578675-FRENTE-PARLAMENTAR-VAI-DEFENDER-A-REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/578547-CONSELHO-DE-ETICA-INSTALA-PROCESSO-CONTRA-DEPUTADO-BOCA-ABERTA-A-PEDIDO-DO-PP.html
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Representação do PSDB contra deputado Coronel Tadeu é arquivada  

Por 13 votos a favor e 1 contra, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 

Deputados decidiu pelo arquivamento da Representação 01/19 do PSDB contra o deputado 

Coronel Tadeu (PSL-SP), conforme orientação do relator Célio Moura (PT-TO). 

Sérgio Moro é convidado para falar na Câmara na terça 

As comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Direitos Humanos e 

Minorias da Câmara dos Deputados devem ouvir, em sessão conjunta, o ministro da Justiça 

e Segurança Pública, Sérgio Moro, na próxima terça-feira (25). A vinda do ministro foi 

proposta pelos deputados Marcio Jerry (PCdoB-MA) e Rogério Correia (PT-MG), vice-

líderes dos respectivos partidos. 

 

1.7   AGENDA DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 

  

 

Agenda da semana  

SEGUNDA-FEIRA (24) 

9 horas 
Sessão Solene 
Homenagem ao primeiro ano do coletivo nacional de trabalhadores Assédio Nunca Mais. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9h30 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
Mesa-redonda para discutir a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. 
Mato Grosso (MT) 

11 horas 
Sessão Solene 
Homenagem ao cinquentenário do Levante de Stonewall. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 
Laboratório Hacker  
Transparência no Legislativo 
Sala 90, anexo 4 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

TERÇA-FEIRA (25) 

9 horas 
Sessão Solene 
Homenagem aos quarenta anos do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Comissão Especial da Reforma da Previdência (PEC 6/19) 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/578555-REPRESENTACAO-DO-PSDB-CONTRA-DEPUTADO-CORONEL-TADEU-E-ARQUIVADA.html
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/eticaedecoro/representacoes/rep-01-2019-em-desfavor-do-dep-coronel-tadeu
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/578661-SERGIO-MORO-E-CONVIDADO-PARA-FALAR-NA-CAMARA-NA-TERCA.html
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56224
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56115
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56225
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56223
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56196


                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA  

  
  
 

Discussão do parecer do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). 
Plenário a definir 

9 horas 
Comissões de Legislação Participativa; de Direitos Humanos e Minorias; de Cultura; de Seguridade 
Social e Família; de Educação; de Defesa dos Direitos da Mulher; de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público; e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  
Seminário "Memória, Verdade e Justiça - 50 Anos de luta LGBTI+". 
Auditório Nereu Ramos 

10 horas 
Comissão de Educação 
Audiência pública para debater obras inacabadas de creches e escolas. 
Foram convidados, entre outros, o secretário de Fiscalização de Infraestrutura Urbana do TCU, Rommel 
Brandão; a coordenadora-geral de Infraestrutura Educacional do FNDE, Patrícia Costa Dias; e o 
coordenador-geral de Implementação e Monitoramento de Projetos Educacionais do FNDE, Olímpio Durães 
Soares. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 10 

11 horas 
Comissão de Viação e Transportes 
Audiência pública para debater a travessia de balsas entre Santos e Guarujá. 
Foram convidados, entre outros, o governador de São Paulo, João Dória; o diretor-presidente da empresa 
pública Desenvolvimento Rodoviário S.A (Dersa), Milton Roberto Persoli; e o prefeito de Guarujá (SP), 
Valter Suman. 
Plenário 11 

11 horas 
Sessão Solene 
Homenagem a Bibi Ferreira. 
Plenário Ulysses Guimarães 

11 horas 
Comissão Especial do Fundeb (PEC 15/15) 
Audiência pública, com a participação da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. 
Plenário a definir 
 
14 horas 
Comissão Especial do Fundeb (PEC 15/15) 
Audiência pública, com a participação ministro da Educação, Abraham Weintraub. 
Plenário a definir 
 
14 horas 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 6 

14 horas 
Comissão de Finanças e Tributações 
Audiência pública para discutir as competências do Conselho Nacional de Política Fazendária, e as 
disposições da Lei Complementar 160/17. 
Foram convidados, entre outros, o diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), Bruno 
Pessanha Negris; o secretário-adjunto de Fazenda de Minas Gerais, Luís Cláudio Fernandes Lourenço 
Gomes; e o secretário de Fazenda do Pará, René de Oliveira e Sousa Júnior.  
Plenário a definir 

14 horas 
Comissão de Seguridade Social e Família 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56067
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56067
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56067
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56098
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1021
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55983
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56174
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56176
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56171
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55611
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55865
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Audiência pública para discutir o panorama das pessoas com diabetes no País. 
Foram convidados, entre outros, a presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Hermelinda Cordeiro 
Pedrosa; o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Mauro 
Guimarães Junqueira; e a coordenadora de advocacy da ADJ - Diabetes Brasil, Vanessa Pirolo. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 7 

14 horas 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Audiência pública para debater o ordenamento da pesca no Brasil. 
Foram convidados, entre outros, o coordenador do Centro Nacional de Avaliação da Biodiversidade e de 
Pesquisa e Conservação do Cerrado Instituto Chico Mendes (ICMBio), Rodrigo Silva Pinto Jorge; e o diretor 
Técnico do Coletivo Nacional da Pesca e Aquicultura (Conepe), Carlos Eduardo Vilaça 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 8 

14 horas 
Comissão de Minas e Energia 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 14 

14 horas 
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia 
Audiência pública para debater os impactos da privatização da Eletrobras na Amazônia. 
Foram convidados, entre outros, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do 
Amazonas (CREA/AM), Afonso Luiz Costa Lins Júnior; o professor da Universide Federal do Amazonas 
(UFAM) e doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia Eronildo Braga Bezerra; e a 
representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários Fabíola Latino Antezana. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 15 
 
14 horas 
Frente Parlamentar Mista pela Redução da Maioridade Penal  
Lançamento da frente. 
Salão Nobre 

14 horas 
Laboratório Hacker  
Hangouts com especialistas para análise do dia anterior. 
Sala 90, anexo 4 

14h30 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 1 
 
14h30 
CPI do BNDES 
Reunião para tomada de depoimento do executivo da Odebrecht, Ernesto Sá Vieira Baiardi. 
Plenário 12 
 
14h30 
CPI de Brumadinho 
Audiência pública para tomada de depoimentos; e votação de propostas. 
Foram convidados, entre outros, o engenheiro consultor da Vale Fernando Schnaid; a engenheira da 
Potamos Maria Regina Moretti; e o engenheiro diretor da Potamos, Rodrigo de Almeida Leite Barbosa. 
Plenário 9 

14h30 
Comissão Externa que Acompanha os Trabalhos do Ministério da Educação 

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/998
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55880
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1004
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56160
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55937
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1024
https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=68339
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56159
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56232
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56211
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56195
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Discussão e votação de propostas. 
Plenário a definir 

14h30 
Comissão Externa sobre casos de Violência Doméstica contra a Mulher 
Audiência pública para debater protocolos de atendimento no combate à violência contra mulher. 
Foram convidados, entre outros, os secretários de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson 
Gustavo Torres; do Piauí, Fábio Abreu Costa; e do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior.  
Plenário 5 

14h30 
Comissão Especial sobre a Política de Mobilidade Urbana (PL 4881/12) 
Audiência pública para discutir mobilidade urbana; discussão e votação de propostas. 
Foram convidados, entre outros, o diretor do Departamento de Projetos de Mobilidade e Serviços Urbanos 
do Ministério de Desenvolvimento Regional, Ricardo Caiado de Alvarenga; o secretário de Transportes 
Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy; e o coordenador do Centro Interdisciplinar de Estudos em 
Transporte (Ceftru) da Universidade de Brasília (UnB), Willy Gonzales Taco. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 3 

14h30  
Grupo de Trabalho para o Aperfeiçoamento do Marco Legal do Licenciamento Ambiental 
Audiência pública para discutir o licenciamento por adesão e compromisso. 
Foram convidados, entre outros, a presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público 
de Meio Ambiente (Abrampa), Cristina Graça Seixas; o professor da UFSC José Rubens Morato Leite; e o 
ex-secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eugênio Spengler. 
Plenário 11 

14h30 
Comissão do Esporte 
Audiência pública sobre a participação de transgêneros no esporte. 
Foram convidados, entre outros, as atletas de voleibol Tifanny Abreu e Ana Paula Henkel; e o advogado 
esportivo e especialista em doping Marcelo Franklin. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 6 

14h30 
Comissão Mista sobre a MP 877/19 
Medida provisória que dispensa o governo de reter tributo na compra de passagem aérea. 
Discussão do relatório do senador Elmano Férrer (Podemos-PI). 
Plenário 7 da ala Alexandre Costa, no Senado 
 
14h30 
Comissão Mista sobre a MP 879/19 
Medida provisória que autoriza União a pagar até R$ 3,5 bi à Eletrobras por despesa para termelétricas. 
Audiência pública para debater sobre o assunto. 
Foram convidados, entre outros, a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia (MME), Marisete 
Fátima Dadald Pereira; o assessor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Patrus Ayres 
Pimenta; e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas 
(STIU/AM), Edney Martins. 
Evento interativo pelo e-Cidadania 
Plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado 
 
15 horas 
Comissão Especial para analisar as Concessões de Subsídios Tributários, Financeiros e Creditícios 
Audiência pública. 
Foram convidados, entre outros, o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Pacheco dos 
Guaranys; além de representantes do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz); e da 
Confederação Nacional dos Municípios. 
Plenário 16 
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15 horas 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
Audiência pública para discutir a atuação de juízes e procuradores brasileiros na Operação Lava Jato, com 
a participação do jornalista fundador do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald. 
Plenário 10 

16 horas 
Votações em Plenário 
Pauta a definir. 
Plenário Ulysses Guimarães 

20h30  
Bancada Feminina 
Jantar para debater a retomada do emprego e políticas de qualificação profissional. No evento, será 
apresentada a equipe que acompanha as matérias de interesse da CNI na Câmara. 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

QUARTA-FEIRA (26) 

9 horas 
Sessão Solene 
Homenagem ao Dia Internacional de Luta Contra as Barragens em Defesa dos Rios e da Vida. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Comissão de Educação 
Seminário sobre o 5º ano do Plano Nacional de Educação (PNE). 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 10 

9h30 
Comissão de Seguridade Social e Família 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 7 

10 horas 
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 15 

10 horas 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
Audiência pública sobre o acordo de revalidação de diplomas do Mercosul. 
Foram convidados, entre outros, representantes dos ministérios da Saúde; das Relações Exteriores; e da 
Educação. 
Plenário 3 

10 horas 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
Pauta a ser definida. 
Plenário 1 

10 horas 
Comissão de Finanças e Tributações 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 4 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56219
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10 horas 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 9 

10 horas 
Comissão de Minas e Energia 
Audiência pública para discussão do modelo idealizado para o Novo Mercado de Gás, com a presença do 
ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. 
Plenário 14 

10 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 6 

10 horas 
Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Direitos Humanos e Minorias 
Audiência pública para esclarecimentos sobre denúncias feitas pelo site The Intercept Brasil, com a 
participação do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. 
Plenário 12 

10 horas 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 5 

10 horas 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 13 

10 horas 
Comissão de Defesa do Consumidor 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 8 
 
10 horas  
Comissão de Desenvolvimento Urbano 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 16 
 
10h30 
Comissão de Viação e Transportes 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 11 
 
10h30 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 
Audiência pública para discutir a possível privativação ou desmobilização de armazéns e centros de 
distribuição da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 
Foram convidados, entre outros, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza 
Cristina Corrêa; o diretor-presidente da Conab, Newton Araújo Silva Júnior; e o presidente da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins da Silva Júnior.  
Plenário 5 

11 horas 
Sessão do Congresso 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56129
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56022
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Promulgação da emenda constitucional do Orçamento Impositivo para emendas de bancada. 
Plenário do Senado 

11 horas 
Sessão Solene 
Homenagem aos 80 anos da Assembleia de Deus de Uberlândia. 
Plenário Ulysses Guimarães 

13 horas 
Comissão do Esporte 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 4 

13h30 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  
Discussão e votação de propostas.  
Plenário 16 

14 horas 
Laboratório Hacker  
Participação Social. 
Sala 90, anexo 4 

14 horas 
Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável  
Audiência pública para discutir a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. 
Foram convidados, entre outros, a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Myrian Thereza 
de Moura Serra; o diretor-executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonia (Ipan), Andre 
Guimaraes; o consultor da área de Meio Ambiente da Confederacao Nacional de Agricultura (CNA) Rodrigo 
de Brito Justos, e o consultor ambiental do Sistema Organizacao das Cooperativas do Brasil (OCB) 
Leonardo Papp. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 8 

14 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 13 

14 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário a definir 

14 horas 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 6 

14 horas 
Comissão de Cultura 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 8 

14 horas 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
Audiência pública para debater os reajustes previstos para as tarifas dos metrôs e trens urbanos operados 
pela CBTU. 
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Foram convidados, entre outros, o presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), José 
Marques de Lima; o presidente da Fenametro, Celso Trapaga Borba; e o coordenador do Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Rio Grande do Norte, Jorge Luiz da Silva. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 12 

14 horas 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 9 

14h30 
Comissão Mista sobre a MP 882/19 
Medida provisória que prevê a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre. 
Eleição de presidente e vice do colegiado. 
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado 
 
14h30 
CPI do BNDES 
Reunião para tomada de depoimento do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Vieira Ferreira Levy. 
Plenário 7 
 
14h30 
Comissões de Seguridade Social e Família; e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  
Audiência pública para debater políticas públicas voltadas para síndrome demencial. 
Foram convidados, entre outros, representantes do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento 
(GNCC); da Academia Brasileira de Neurologia; e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 16 

14h30 
Comissão do Esporte 
Audiência pública para debater o futebol americano no Brasil. 
Foram convidados, entre outros, o jogador de defesa do Miami Dolphins Durval Queiroz Neto; o presidente 
da Confederação Brasileira de Futebol Americano, Ítalo Eustáquio Mingoni de Souza; e o presidente da 
Federação de Futebol Americano do Cerrado, Diego Fernandes da Silva. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 4 

14h30 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
Instauração de processo contra o deputado José Medeiros (Pode-MT) e sorteio da lista tríplice para escolha 
do relator. 
Plenário a definir 

14h30  
Grupo de Trabalho para o Aperfeiçoamento do Marco Legal do Licenciamento Ambiental 
Audiência pública para discutir a participação dos órgãos envolvidos no licenciamento. 
Foram convidados, entre outros, o consultor jurídico do Instituto Socioambiental (ISA) Mauricio Guetta; e o 
professor de Direito Ambiental e ex-superintendente do Ibama-RJ Rogério Rocco. 
Plenário a definir 

15 horas  
Comissão de Seguridade Social e Família 
Subcomissão Permanente Assistência Social 
Reunião de trabalho com a presidente do Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas), Norma Suely 
Carvalho, para tratar de assuntos de interesse da subcomissão e do conselho. 
Sala 145A, anexo 2 

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/996
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56181
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56233
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55763
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/989
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55158
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1032
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56208
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56186
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56218


                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA  

  
  
 

15 horas 
Comissão de Cultura 
Audiência pública para discutir o Censo 2020: permanência dos números da cultura. 
Foram convidados, entre outros, o secretário-especial da Cultura do Ministério da Cidadania, José Paulo 
Soares Martins; o advogado, pesquisador e gestor cultural Guilherme Varella; e a consultora em pesquisa e 
indicadores culturais Cristina Lins. 
Plenário 8 

15h30 
Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; e de Seguridade Social e Família 
Audiência pública para debater a violência contra mulheres brasileiras no exterior. 
Foram convidadas, entre outras, a embaixadora e diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no 
Exterior Ministério das Relações Exteriores, Luiza Lopes Da Silva;  
a promotora de Justiça do Estado de São Paulo Maria Gabriela Manssur; e a representante do 
Departamento de Promoção de Políticas de Justiça da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), Annalina 
Trigo. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário a definir 

16 horas 
Votações em Plenário 
Pauta a definir. 
Plenário Ulysses Guimarães 

16h30 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
Audiência pública sobre medidas de segurança em instituições bancárias 
Foram convidados, entre outro, o diretor-adjunto de Operações da Febraban, Walter Tadeu de Faria; e o 
diretor setorial da Comissão de Segurança Bancária da Febraban, Pedro Oscar Viotto. 
Plenário 6 

QUINTA-FEIRA (27) 

9 horas 
Sessão Solene 
Homenagem em memória das vítimas do atentado ocorrido em março na cidade de Suzano (SP). 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
Pauta a ser definida. 
Plenário 1 

9 horas  
Comissão de Seguridade Social e Família 
Audiência pública para debater a Portaria 233/19 do Ministério da Economia que estabeleceu regras 
transitórias para definição de rotinas contábeis para inclusão das despesas de pessoal das organizações da 
sociedade civil nas contas dos entes federados que as contratam. 
Foram convidados, entre outros, os presidentes do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde 
(Conass), Alberto Beltrame; do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), 
Mauro Guimarães Junqueira; e do Conselho Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 7 

9 horas 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
Audiência pública para discutir o Projeto de Lei Complementar 4/19, que destina recursos do Fundo 
Penitenciário Nacional para os batalhões de choque das polícias militares. 
Foram convidados, entre outros, o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Fabiano 
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Bordignon; o diretor de Políticas Penitenciárias, Sandro Abel Sousa Barradas; e o comandante da Unidade 
Prisional da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Adriano De Siqueira Bulhões. 
Plenário 6 

9h30 
Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Integração Nacional, 
Desenvolvimento Regional e da Amazônia 
Audiência pública para debater as mudanças nos órgãos ambientais federais e as consequências delas 
para a gestão ambiental pública do Brasil. 
Foram convidados, entre outros, o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Renováveis (Ibama), Eduardo Fortunato Bim; o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade ICMBio), Homero de Giorge Cerqueira;  e o subprocurador-geral da República e 
coordenador da 4ª Câmara do Ministério Público Federal - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, Nívio de 
Freitas Silva Filho. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário a definir 

9h30 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
Audiência pública para discutir a produção e a comercialização de leite no País. 
Foram convidados, entre outros, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina 
Corrêa da Costa Dias; o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), 
Aristides Veras dos Santos; e o secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex/ME), Carlos 
Roberto Pio da Costa Filho. 
Plenário 6 

9h30 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 
Audiência pública para discutir os impactos da Lei 4.886/65, que regula as atividades dos representantes 
comerciais. 
Foram convidados, entre outros, o presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no 
Estado do Goiás (Core/GO), Antônio Lopes Trindade; o presidente do Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core/CE), Raimundo Oliveira Viana, e o 2º vice-presidente 
da Fecomércio-Paraná, Paulo César Nauiack. 
Plenário 5 

10 horas 
Comissão de Seguridade Social e Família 
Seminário sobre a situação atual do Sistema Único de Saúde (SUS) e suas possibilidades de reformulação. 
Evento interativo e-Democracia 
Plenário 7 

10 horas 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
Audiência pública para discutir a criação do Serviço Social e Serviço de Aprendizagem da Tecnologia da 
Informação e Comunicação (Setic). 
Foram convidados, entre outros, o diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti; o presidente da Confederação Nacional da Tecnologia da 
Informação e Comunicação (Contic), Edgar Serrano; e o vice-presidente da Confederação Nacional de 
Serviços (CNS),  
Luigi Nese. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 13 

10 horas 
Comissão de Legislação Participativa  
Audiência pública para debater estudos do governo do Distrito Federal sobre processo de privatização de 
empresas estatais, como a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), a Companhia 
do Metropolitano do DF (Metrô-DF), a Companhia Energética de Brasília (CEB) e o Banco de Brasília (BRB) 
Plenário 16 
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10 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
Audiência pública para debater a inclusão das pessoas com deficiência no Distrito Federal. 
Foram convidados, entre outros, a coordenadora-geral do Fórum de Inclusão das Pessoas com Deficiência 
no Distrito Federal e procuradora do Trabalho, Ludmila Reis Brito Lopes; 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; a procuradora do Trabalho do 
Ministério Público do Trabalho de Goiás Janilda Guimarães de Lima. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 13 

14 horas 
Laboratório Hacker  
Hangouts com especialistas para análise do dia anterior. 
Sala 90, anexo 4 

14 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher  
Seminário sobre novas tecnologias destinadas à prevenção e ao combate à violência contra a mulher e as 
famílias. 
Plenário a definir 

14h30  
Grupo de Trabalho para o Aperfeiçoamento do Marco Legal do Licenciamento Ambiental 
Audiência pública. 
Foram convidados, entre outros, o diretor-presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 
Social, Caio Magri; o coordenador do Programa de Desenvolvimento e Direitos Socioambientais da 
Conectas Direitos Humanos, Caio Borges, e a desembargadora federal do TRF da 3ª Região Consuelo 
Yoshida. 
Plenário a definir 

SEXTA-FEIRA (28) 

9 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 
Laboratório Hacker  
Cidadania. 
Sala 90, anexo 4 

15 horas 
Sessão Solene 
Homenagem ao Dia Nacional do Quadrilheiro Junino. 
Plenário Ulysses Guimarães 

Link: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/578612-AGENDA-DA-

SEMANA.html 

  

2.      PODER LEGISLATIVO -    

    

2.1      PROPOSIÇÕE APRESENTADAS   
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https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56187
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/578612-AGENDA-DA-SEMANA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/578612-AGENDA-DA-SEMANA.html
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Reforma da Previdência pode empobrecer o Brasil, alertam debatedores 

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) promoveu nesta 

segunda-feira (17) mais uma audiência pública interativa com foco na reforma 

previdenciária proposta pelo governo federal. Para os debatedores participantes, a reforma 

pode acabar empobrecendo ainda mais o país pois vai atingir a população de menor renda. 

A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, o senador Paulo Paim (PT-RS), que 

garantiu que o Senado não vai ser apenas “uma casa carimbadora” na reforma da 

Previdência 

Porte de armas e combate à corrupção estão na pauta do Plenário 

Um projeto do Senado (PDL 233/2019) para sustar o decreto do presidente Jair Bolsonaro 

que flexibiliza o uso de armas (Decreto 9.785/2019) abre a ordem do dia desta terça-feira 

(18). Em pauta, está também o PLC 27/2017, que reúne dez medidas de combate à 

corrupção.  

Presidente da CCJ explica procedimentos da audiência com Sergio Moro 

Ao reabrir a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) desta terça-

feira (18), a presidente do colegiado, senadora Simone Tebet (MDB-MS) explicou os 

procedimentos da audiência pública com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio 

Moro, marcada para a quarta-feira (19). 

Paim quer suspender decreto federal que facilita o porte e a posse de armas 

O senador Paulo Paim (PT-RS) disse nesta terça-feira (18), em Plenário, que votará a favor 

do projeto de decreto legislativo (PDL) 233/2019, que suspende o decreto federal que 

facilita o porte e a posse de armas. Na visão do parlamentar, essa liberação terá reflexo 

direto no aumento da violência, especialmente a doméstica. 

CCJ aprova três indicações para o Conselho Nacional de Justiça 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ) aprovou as indicações 

de Ivana Farina Navarrete Pena, Rubens de Mendonça Canuto Neto e Candice Lavocat 

Galvão Jobim para o Conselho Nacional de Justiça. Para o Senador Marcos Rogério (DEM 

– RO), quando o CNJ cumpre o seu papel na fiscalização da justiça, colabora também com 

o Congresso Nacional. As indicações serão agora analisadas pelo plenário do Senado. A 

reportagem é de Rodrigo Resende, da Rádio Senado. Ouça o áudio com mais informações. 

Saiba como vai funcionar o depoimento de Moro no Senado 

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prestará esclarecimentos, nesta 

quarta-feira (19), na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) sobre as 

reportagens divulgadas pelo site The Interceptque mostram mensagens trocadas entre ele 

e o procurador Deltan Dallagnol durante a Operação Lava-jato. A CCJ também aprovou um 

convite para que o procurador possa falar aos senadores. A reportagem é de Rodrigo 

Resende, da Rádio Senado. 

Aprovada no Senado, anulação do decreto das armas espera decisão da Câmara 

Com o placar de 47 votos favoráveis e 28 contrários, o Senado Federal votou nesta semana 

pela derrubada do decreto presidencial que flexibiliza a posse e o porte de armas no Brasil. 

A anulação definitiva do decreto depende agora da confirmação do Plenário da Câmara dos 

Deputados, o que pode ocorrer ainda neste mês de junho. Por enquanto, o texto do 

presidente Jair Bolsonaro continua em vigor. 

O mais importante que o Senado aprovou na semana 

Derrubada do decreto presidencial que flexibiliza a posse e o porte de armas. Indicação de 

diplomatas para o Vaticano, Egito e Unesco. Veja o mais importante que o Senado aprovou 

nesta semana. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/17/reforma-da-previdencia-pode-empobrecer-o-brasil-alertam-debatedores
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=16052
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2019/06/porte-de-armas-e-combate-a-corrupcao-estao-na-pauta-do-plenario
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136635
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9785.htm
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128634
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/18/presidente-da-ccj-explica-procedimentos-da-audiencia-com-sergio-moro
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/18/paim-quer-suspender-decreto-federal-que-facilita-o-porte-e-a-posse-de-armas
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136635
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/06/ccj-aprova-tres-indicacoes-para-o-conselho-nacional-de-justica
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?1&codcol=34
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/06/saiba-como-vai-funcionar-o-depoimento-de-moro-no-senado
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/06/saiba-como-vai-funcionar-o-depoimento-de-moro-no-senado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/21/aprovada-no-senado-anulacao-do-decreto-das-armas-espera-decisao-da-camara
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2019/06/o-mais-importante-que-o-senado-aprovou-na-semana
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3.       PODER JUDICIÁRIO   

    

3.1     SUPREMO TRIBUNA FEDERAL   

Presidência do STF libera pautas do Plenário de agosto a novembro de 2019 

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nesta segunda-feira (17) as pautas das 

sessões ordinárias e extraordinárias do Plenário que serão realizadas de agosto a 

novembro deste ano. Entre os destaques estão a retomada dos julgamentos sobre a 

descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e o orçamento impositivo para a 

saúde. Também estão na pauta ações que tratam da exploração e da divisão dos royalties 

do petróleo e da Medida Provisória (MP) 832/2018, que instituiu o tabelamento do frete em 

todo o país. 

Juízes do Trabalho questionam novas regras inseridas na Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro 

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) ajuizou no 

Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6146 contra 

dispositivos da Lei 13.655/2018 que incluíram no Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro) medidas sobre segurança jurídica e eficiência 

na criação e na aplicação do Direito Público. O relator da ação é o ministro Celso de 

Mello. 

Partido questiona política de segurança pública adotada pelo governador Wilson 

Witzel no RJ 

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 594, contra ações 

adotadas pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC/RJ), em razão da 

mudança na política de segurança pública estadual. O ministro Edson Fachin é o relator 

da ADPF.  

6.  ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME  

REUNIÃO COM ASSESSORIAS JURÍDICAS NO XVII ENEME EM 

SÃO PAULO. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp
http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414226
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414378
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414378
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414409
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414409
https://www.feneme.org.br/pagina/1757/reuniatildeo-com-assessorias-juriacutedicas-no-xvii-eneme-em-satildeo--paulo-
https://www.feneme.org.br/pagina/1757/reuniatildeo-com-assessorias-juriacutedicas-no-xvii-eneme-em-satildeo--paulo-
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CÂMARA E SENADO PODEM VOTAR PROJETOS SOBRE PORTE DE 

ARMAS 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que está 

estudando com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma estratégia para 

que o Congresso aprove, por meio de projetos de lei, partes dos decretos 

presidenciais que flexibilizam o porte de armas no País (9.785/19 e 9.797/19). 
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, 24 de junho 2019.  
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https://www.feneme.org.br/pagina/1758/cacircmara-e-senado-podem-votar-projetos-sobre-porte-de-armas
https://www.feneme.org.br/pagina/1758/cacircmara-e-senado-podem-votar-projetos-sobre-porte-de-armas
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