
 

  

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

Executivo, no plano federal, na semana do dia 18 a 22 de março 2019.  

   

  

1.       PODER LEGISLATIVO -       

  

  

 

1.1  TRABALHO E PREVIDÊNCIA   

Maia diz que o Orçamento federal foi capturado por grupos de pressão 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu nesta segunda-feira 

(18) a aprovação da reforma da Previdência (PEC 6/19) como parte de um processo de 

revisão dos gastos orçamentários do País.  

Vigilante poderá ter direito a prisão especial 

O Projeto de Lei 700/19 garante prisão especial a vigilantes antes da condenação definitiva. 

A regra vale para vigilantes patrimoniais, de transporte de valores, de escolta armada e de 

segurança pessoal privada. A proposta, do deputado Laercio Oliveira (PP-SE), tramita na 

Câmara dos Deputados. 

Maia defende estratégia de convencimento para aprovar reforma da Previdência 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a defender nesta segunda-

feira (18) uma estratégia de convencimento e de diálogo do Executivo com parlamentares, 

a fim de que o governo tenha os 308 votos necessários à aprovação da reforma da 

Previdência na Casa (PEC 6/19). 

CCJ define as primeiras audiências públicas sobre a PEC da Previdência 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara aprovou, nesta 

quarta-feira (20), requerimento para a realização de audiências públicas sobre a proposta 

de reforma da Previdência (PEC 6/19).  
Proposta de aposentadoria dos militares divide deputados 

Entre os deputados, a divergência em torno da reforma dos militares (PL 1645/19) já 

começa no nome. Enquanto o governo chama as mudanças de reestruturação das Forças 

Armadas sob o argumento de que os militares não têm aposentadoria, mas um sistema de 

proteção social, outros deputados afirmam que a reforma previdenciária dos militares foi 

encolhida com aumentos de salários. 

Frente da Segurança Pública discute reforma na Previdência dos militares 

A Frente Parlamentar da Segurança Pública reúne-se nesta terça-feira (26) com deputados 
militares para debater o projeto da nova Previdência dos integrantes das Forças Armadas 
(PL 1645/19). O projeto foi entregue pessoalmente pelo presidente da República, Jair 
Bolsonaro, ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no início do mês. 
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1.2      COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO   

Frente parlamentar da segurança quer acelerar tramitação do pacote anticrime 

 

Os deputados da Frente Parlamentar Mista da Segurança Pública, lançada nesta quarta-

feira (20), pretendem acelerar a tramitação na Câmara dos projetos anticrime do ministro 

da Justiça, Sérgio Moro, e dos projetos sugeridos por comissão coordenada pelo ministro 

do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Os projetos tratam de combate 

ao crime organizado, crimes hediondos, tráfico de drogas e combate à corrupção 

(PLs 10372/18, 10373/18 e 882/19). 

 

Maia critica Moro e diz que pacote anticrime será votado após Previdência 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou nesta quarta-feira (20) o 

ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, por ter defendido a tramitação 

simultânea do pacote anticrime com a reforma da Previdência. 
 

1.3  POLÍTICA    

Comissões aprovam convites para 15 ministros virem expor seus planos e dar 

explicações na Câmara 

No primeiro dia de votações nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados, oito 

colegiados aprovaram convites para todos os ministros titulares de ministérios virem à 

Câmara para expor seus planos de trabalho ou discutir assuntos específicos. Muitos desses 

requerimentos eram de convocação e foram transformados em convites. Dessa forma, os 

ministros não são obrigados a vir. 

Presidente da CCJ espera melhor cenário político para indicar relator da reforma 

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara, 

deputado Felipe Francischini (PSL-PR), avaliou que, na última semana, houve deterioração 

da relação do Congresso com o Executivo. Francischini prometeu cautela e quer aguardar 

a “melhora no cenário político” para anunciar o relator da reforma da Previdência (PEC 

6/19). 

1.6   AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS   

  

Agenda da semana  

SEGUNDA-FEIRA (25) 

11 horas 
Sessão Solene  
Homenagem ao Dia Internacional do Direito à Verdade. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 
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14h30 
Comissão Externa de Brumadinho 
Mesa-redonda para debater a situação das barragens do estado de Goiás. 
Assembleia Legislativa de Goiás, Goiânia (GO) 

TERÇA-FEIRA (26) 

9 horas 
Sessão Solene  
Homenagem ao Dia do Piso Salarial dos Professores. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Comissão Mista sobre a MP 855/18 
Medida provisóriaque determina que duas distribuidoras da Eletrobras poderão receber até R$ 3 bilhões 
para cobrir despesas com combustíveis usados na geração de energia elétrica 
Reunião de trabalho para discutir a medida provisória e as emendas apresentadas. 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

10 horas 
Sessão Solene do Congresso Nacional  
Entrega do diploma Bertha Lutz às agraciadas em sua 18ª premiação. 
Plenário do Senado Federal 

13 horas 
Comissão Externa de Brumadinho 
Audiência pública para debater o impacto sobre as comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de 
rejeito em Brumadinho (MG). 
Foram convidados entre outros, o presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, Wiston 
Caetano de Souza; o representante do Instituto Evandro Chagas (IEC), Marcelo Lima; e o padre da 
paróquia de Brumadinho, Renê Lopes.  
Plenário 9 
 
13 horas 
Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes de Saúde e Endemias 
Seminário Nacional da Saúde do Trabalhador. 
Auditório Nereu Ramos 
 
14 horas 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
Audiência pública sobre a reforma da Previdência. 
Foi convidado o ministro da Economia, Paulo Guedes.  
Plenário 1 

14 horas 
Frente Parlamentar Mista Brasil 200 
Lançamento da frente. 
Salão Nobre 
 
14 horas 
Frente Parlamentar Mista pela Criação de Estímulos Econômicos para a Preservação Ambiental 
Lançamento da frente. 
Auditório Freitas Nobre 
 
14 horas 
Comissão Mista sobre a MP 858/18 
Medida provisória que trata da extinção da Empresa Binacional Alcântara Cyclone Space. 
Votação de requerimentos; e audiência pública interativa. 
Foram convidados, entre outros, representantes dos ministérios da Defesa; da Ciência, Tecnologia, 
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Inovações e Comunicações; do Comando da Aeronáutica; e da Agência Espacial Brasileira. 
Evento interativo pelo e-Cidadania 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14 horas  
Secretaria da Mulher 
Reunião do Fórum de Mulheres de Partido.  
Plenário 5 

14h30 
Comissão Externa de Violência Doméstica contra Mulher 
Apresentação do plano de trabalho; e votação de requerimentos. 
Plenário 16 
 
14h30  
Frente Parlamentar da Segurança Pública  
Reunião com deputados militares para debater a nova previdência dos militares. 
Plenário 12 
 
16 horas 
Votações em Plenário 
Pauta que inclui, entre outros itens, o projeto de lei que permite ao capital estrangeiro controlar empresas 
aéreas com sede no País (PL 2724/15). 
Plenário Ulysses Guimarães 

16 horas  
Secretaria da Mulher 
Reunião sobre o processo eleitoral da Secretaria da Mulher. 
Sala de reuniões da Mesa 

17 horas 
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista 
Lançamento da frente. 
Salão Nobre 

17 horas 
Frente Parlamentar pela Luta contra a Tuberculose 
Relançamento da frente. 
Plenário 7 

QUARTA-FEIRA (27) 

8 horas  
Bancada Feminina; e Confederação Nacional do Comércio (CNC) 
Homenagem à bancada feminina em comemoração do Dia Internacional da Mulher.  
Restaurante Senac, anexo 4 

9 horas 
Sessão Solene  
Homenagem aos 70 anos do Afoxé Filhos de Gandhy e aos 470 anos de Salvador (BA). 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária 
Instalação da frente parlamentar. 
Auditório Nereu Ramos 
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9h30 
Comissão de Seguridade Social e Família  
Discussão sobre acordo de procedimentos; e votação de requerimentos. 
Plenário 7 

10 horas 
Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família 
Lançamento da frente parlamentar. 
Salão Nobre 

10 horas 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional  
Audiência pública para debater as prioridades para a política externa brasileira em 2019 e as perspectivas 
de atuação futura do Ministério das Relações Exteriores.  
Foi convidado o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.  
Plenário 3 

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

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

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

10 horas  
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
Eleição dos vice-presidentes; e votação de requerimentos. 
Plenário 13 

10 horas  
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Discussão do acordo de procedimentos; e votação de requerimentos. 
Plenário 5 

10 horas  
Comissão de Educação  
Reunião de comparecimento do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrígues. 
Plenário 10 

10 horas  
Comissão de Desenvolvimento Urbano  
Votação de projetos e requerimentos.  
Plenário 16 

10 horas 
Comissão de Finanças e Tributações 
Discussão sobre acordo de procedimentos; e votação de requerimentos.  
Plenário 4 
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10 horas  
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
Pauta a definir.  
Plenário 9 

10 horas  
Comissão de Defesa do Consumidor  
Votação de requerimentos. 
Plenário 8 

10 horas 
Comissões de Minas e Energia 
Audiência pública para debater o plano de governo para o setor, entre outros assuntos.  
Foi convidado o ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite. 
Plenário 14 

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

12 horas  
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  
Eleição dos vice-presidentes; e votação de requerimentos.  
Plenário 16 

13 horas 
Comissão do Esporte 
Pauta a definir.  
Plenário 4 
 
13 horas 
Comissão Externa de Brumadinho 
Audiência pública para debater sobre experiência de outros países na construção, monitoramento, 
descomissionamento e fiscalização de barragens. 
Foram convidados a executiva da da Airbus Defense and Space Alemanha Alejandra Gonzalez; o executivo 
da MDA Corporation, Helder Carvalhais; e o representante da Telespazio, Raul Silva.  
Plenário 12 
 
14 horas 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
Votação de projetos e requerimentos.  
Plenário 6  
 
14 horas  
Comissão de Legislação Participativa  
Discussão do acordo de procedimento e do regulamento interno da comissão. 
Plenário 3 

14 horas 
Comissão de Turismo  
Pauta a definir.  
Plenário 5 

14 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
Eleição de vice-presidentes; e votação de requerimentos.  
Plenário 13 
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14 horas  
Comissão de Direitos Humanos e Minorias  
Audiência pública com a sociedade civil, movimentos sociais e agentes públicos com atuação em direitos 
humanos. 
Foram convidados, entre outros, a subprocuradora-geral da República, Deborah Duprat; e um representante 
da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT)  
Plenário 9 

14 horas 
Frente Parlamentar contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
Lançamento da frente. 
Auditório Freitas Nobre 

14h30 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  
Audiência pública para discutir as prioridades de agenda para a pessoa idosa. 
Foram convidados a coordenadora de Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde, Elizabete Ana 
Bonavigo; o diretor de Atenção ao Idoso do Ministério da Cidadania, Leonardo Milhomem Rezende; e a 
presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Maria Lúcia Secoti Filizola. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 16 

14h30 
Comissão Mista sobre a MP 866/18 
Medida provisória que divide as atribuições da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) 
para criar a NAV Brasil. 
Instalação da comissão; e eleição de presidente e vice-presidente. 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14h30 
Comissão de Cultura  
Votação de projetos e requerimentos.  
Plenário 10 

14h30 
Comissão do Esporte 
Debate sobre a programação na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019 para o desporto e lazer.  
Plenário 4 

14h40 
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). 
Instalação da comissão; e eleição de presidente e vice-presidente. 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14h50 
Comissão Mista sobre a MP 868/18 
Medida provisória que reformula o marco legal do saneamento básico. 
Instalação da comissão; e eleição de presidente e vice-presidente. 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

15 horas 
Comissão Mista sobre a MP 869/18 
Medida provisória que cria Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 
Instalação da comissão; e eleição de presidente e vice-presidente. 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 
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16 horas 
Votações em Plenário 
Análise de propostas remanescentes do dia anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

17 horas  
Secretaria da Mulher 
Lançamento da Agenda Legislativa do Grupo Mulheres do Brasil-DF com a bancada feminina do Congresso 
Nacional. 
Salão Nobre 

QUINTA-FEIRA (28) 

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

9h05 
Sessão Solene  
Homenagem aos trabalhos realizados pela Polícia Federal. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e Comissão de 
Finanças e Tributação 
Audiência pública para debater os impactos da não prorrogação do Convênio ICMS 100/97. 
Foram convidados, entre outros, o secretário-executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz), Bruno Pessanha Negris; os presidentes da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
Márcio Lopes de Freitas; e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins da 
Silva Júnior.  
Plenário 6 

9 horas  
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
Apresentação do planejamento estratégico; discussão do acordo de procedimento; e votação de 
requerimento.  
Plenário 12 

9 horas 
Comissão Mista sobre a MP 855/18 
Medida provisóriaque determina que duas distribuidoras da Eletrobras poderão receber até R$ 3 bilhões 
para cobrir despesas com combustíveis usados na geração de energia elétrica. 
Audiência pública para debater a medida.  
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel); e o ex-ministro de Minas e Energia Nelson Hubner. 
Evento interativo pelo e-Cidadania 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

9h30 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
Audiência pública para debater a reforma da Previdência.  
Foram convidados, entre outros, o professor de Direito Previdenciário e de Direito Atuarial da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub; o secretário especial adjunto 
de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal; e o advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) Cezar Britto. 
Plenário 1 
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9h30 
Comissão de Educação 
Audiência pública sobre a violência nas escolas e medidas preventivas.  
Foram convidados, entre outros, o secretário municipal de Educação de Suzano (SP), Leandro Bassini; o 
representante do Movimento Todos pela Educação, João Marcelo Borges; e a professora e escritora Tânia 
Zagury. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 8 

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. 
Audiência pública para debater a medida.  
Foram convidados o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; o governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado; e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. 
Evento interativo pelo e-Cidadania 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14 horas 
Comissão Mista sobre a MP 861/18 
Medida provisória que cria região metropolitana do Distrito Federal. 
Debate sobre a medida. 
Foram convidados representantes da secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal; da 
secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia; do departamento de Registro Empresarial e 
Integração do Ministério da Economia; e da junta Comercial do Distrito Federal. 
Evento interativo pelo e-Cidadania 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14h30 
Comissão de Cultura 
Audiência pública para discutir se o sacrifício de animais por motivos religiosos ofende a Constituição 
Federal. 
Foram convidados, entre outros, a coordenadora-geral do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Fonsanpotma), Regina Nogueira; o professor 
Wanderson Flores do Nascimento, da Universidade de Brasília (UnB); e o advogado Édio Silva.  
Plenário 10 

16 horas 
Votações em Plenário 
Análise de propostas remanescentes da sessão anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

SEXTA-FEIRA (29) 

9 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

15 horas 
Sessão Solene  
Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. 
Plenário Ulysses Guimarães 

SÁBADO (30) 
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20h30 
Câmara dos Deputados 
Ato simbólico em comemoração da Hora do Planeta. 
O ato consiste em apagar as luzes por uma hora a cada ano para fazer essa pausa e refletir sobre como a 
natureza está conectada às nossas vidas. 

Link: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/573798-AGENDA-DA-

SEMANA.html  

  

2.      PODER LEGISLATIVO -    

    

2.1      PROPOSIÇÕES APRESENTADAS   

CPI dos Tribunais Superiores poderá ser protocolada nesta terça-feira 

O senador Alessandro Vieira (PPS-ES) espera apresentar nesta terça-feira (19) o 
requerimento de criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre a cúpula 
do Poder Judiciário. Ele já reuniu as 27 assinaturas necessárias — correspondente a um 
terço dos senadores — e ainda espera mais alguns apoios ao longo do dia. O documento 
deve ser apresentado à Secretaria-Geral da Mesa no final da tarde. 

Collor critica inclusão de aposentadoria rural na Reforma da Previdência 

A aposentadoria rural não deve ser pautada pela Reforma da Previdência, defendeu o 
senador Fernando Collor (Pros-AL), nesta terça-feira (19) em pronunciamento em Plenário. 
Segundo o parlamentar, a verba para o pagamento da aposentadoria rural especial deriva 
do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e não do Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS). Por isso, os pré-requisitos para a obtenção desse benefício — concedido 
pela Lei Orgânica de Assistência Social (Lei 8.742, de 1993) — não é de responsabilidade 
da Previdência. 

Izalci é favorável à reforma da Previdência dos militares 

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) defendeu no Plenário, nesta quinta-feira (21), a proposta 
de reforma da previdência dos militares, chamada de reestruturação do Sistema de 
Proteção Social das Forças Armadas. Para o parlamentar, essa reforma é um sistema de 
proteção aos militares. Ele destacou o artigo 142 da Constituição que trata dessa proteção, 
e criticou mudanças na lei feitas em 2001 que acabaram com benefícios como pensão 
vitalícia às filhas, licença especial e auxílio-moradia. 

Avança PEC que permite acumulação de cargos por militares 

O Plenário discutiu nesta quinta-feira (21) uma proposta de emenda à Constituição (PEC 
141/2015) que permite a militares a acumulação do cargo com as funções de professor ou 
profissional da saúde. A mudança vale para integrantes das polícias e dos corpos de 
bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. O texto precisa passar por mais três 
sessões de debates antes de ser votado em primeiro turno. 

Governo deve executar dívidas dos devedores da Previdência, afirma Irajá 

Ao mesmo tempo em que é necessário aprovar a reforma da Previdência, alguns pontos 
da proposta apresentada pelo governo federal precisam ser repensados, afirmou o senador 
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Irajá (PSD-TO) nesta quinta-feira (21), em Plenário. O parlamentar disse estar contra as 
alterações quanto à aposentadoria especial rural e ao Benefício de Prestação Continuada 
(BPC). 

Projeto que destina carros apreendidos para forças policiais está na pauta da CCJ 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) analisa um projeto que pode 
reforçar as frotas das forças de segurança da União, dos estados e do Distrito Federal. O 
Projeto de Lei do Senado (PLS) 483/2017 destina carros e motocicletas apreendidos e sem 
identificação para uso da Polícia Federal, das polícias civis e militares dos estados e de 
outros órgãos ligados à segurança pública. O texto tem decisão final na comissão. 

3.       PODER JUDICIÁRIO   

    

3.1     SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL   

Portal internacional do STF divulga Constituição Federal em inglês 

O Supremo Tribunal Federal (STF) disponibilizou em seu portal internacional e na página 

eletrônica da Livraria do Supremo a versão em inglês da Constituição da República, 

atualizada até a Emenda Constitucional 99/2017, última alteração legislativa implementada 

no texto. O trabalho foi realizado pela Secretaria de Documentação do STF, com revisão 

da Assessoria Internacional da Corte, e teve como ponto de partida o texto publicado pela 

Câmara dos Deputados, atualizado até a Emenda Constitucional 92/2016.  

 

6.  ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME  

BOLSONARO ENTREGA A MAIA PROPOSTA DE APOSENTADORIA 

DOS MILITARES 

De acordo com o governo federal, a proposta representará uma economia de R$ 10,45 bilhões em 10 

anos; presidente pediu pressa na análise do projeto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, 

entregou nesta quarta-feira (2) ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o projeto de lei 

que promove mudanças no sistema de Previdência dos militares. 

 

 

                                             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, 25 de março de 2019.  
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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.  


