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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 01 a 05 de julho 2019.  

   

  

1.       PODER LEGISLATIVO -       

  

  

 

1.1  TRABALHO E PREVIDÊNCIA   

Relator faz ajustes no parecer da reforma da Previdência; votação é adiada 

O relator da reforma da Previdência (PEC 6/19), deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), fez 

ajustes no parecer apresentado em 13 de junho. Nesta terça-feira (2), ao ler 

a complementação de voto, avisou: “Antes de iniciar a exposição dos itens alterados, 

esclareço que as modificações resultaram da necessidade de aperfeiçoamento do texto, 

sem alterações significativas de conteúdo”.  

Emenda que permite acumulação de cargos por militares será promulgada hoje 

O Congresso Nacional promulga hoje a emenda constitucional que permitirá a militares a 

acumularem o cargo com as funções de professor ou profissional da saúde. Oriunda da 

PEC 215/03, aprovada na Câmara dos Deputados em 2015, ela será a 101ª emenda à 

Constituição. 

Comissão da Reforma da Previdência discute tramitação da proposta com bancadas 

O colegiado já tem reunião marcada para o início da tarde para votar o parecer 

O presidente da Comissão da Reforma da Previdência (PEC 6/19), deputado Marcelo 

Ramos (PL-AM), reúne-se às 11 horas com os coordenadores das bancadas para definir 

os próximos passos do colegiado. 

Congresso promulga permissão para acúmulo de cargos por policiais e bombeiros 

militares 

O Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira uma mudança na Constituição para 

permitir o acúmulo de cargos por policiais e bombeiros militares. A mudança vale para 

integrantes das polícias e dos corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito 

Federal. 

CCJ aprova antecipação de recursos para bancar peritos em ações contra INSS 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados 

aprovou nesta quarta-feira (3) a antecipação de recursos para o pagamento dos honorários 

dos peritos nomeados pela Justiça para realizar exames em segurados que entram com 

ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A antecipação está prevista no 

Projeto de Lei 2999/19, do Executivo. 

Comissão da Reforma da Previdência se reúne para tentar votar parecer; assista 

 A Comissão Especial da Reforma da Previdência (PEC 6/19) está reunida no plenário 2 da 

Câmara dos Deputados para votar o parecer do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-

SP).  

Maia nega que haja acordo para beneficiar policiais na reforma da Previdência 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negou que haja acordo para reduzir a idade mínima 

de aposentadoria para policiais federais na proposta da reforma da Previdência. Ele 

mantém a expectativa de dar início à votação do parecer do relator, deputado Samuel 

Moreira (PSDB-SP), ainda nesta noite. De acordo com Maia, o ideal é vencer os 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579366-RELATOR-FAZ-AJUSTES-NO-PARECER-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-VOTACAO-E-ADIADA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579100-EMENDA-QUE-PERMITE-ACUMULACAO-DE-CARGOS-POR-MILITARES-SERA-PROMULGADA-HOJE.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/499295-CAMARA-APROVA-EM-2%C2%BA-TURNO-PEC-QUE-AUTORIZA-PMS-A-ACUMULAR-CARGOS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579375-COMISSAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-DISCUTE-TRAMITACAO-DA-PROPOSTA-COM-BANCADAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579408-CONGRESSO-PROMULGA-PERMISSAO-PARA-ACUMULO-DE-CARGOS-POR-POLICIAIS-E-BOMBEIROS-MILITARES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579408-CONGRESSO-PROMULGA-PERMISSAO-PARA-ACUMULO-DE-CARGOS-POR-POLICIAIS-E-BOMBEIROS-MILITARES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579411-CCJ-APROVA-ANTECIPACAO-DE-RECURSOS-PARA-BANCAR-PERITOS-EM-ACOES-CONTRA-INSS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578249-PROJETO-PERMITE-QUE-GOVERNO-ANTECIPE-RECURSOS-PARA-BANCAR-PERITOS-EM-ACOES-CONTRA-INSS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579445-COMISSAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-SE-REUNE-PARA-TENTAR-VOTAR-PARECER-ASSISTA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579447-MAIA-NEGA-QUE-HAJA-ACORDO-PARA-BENEFICIAR-POLICIAIS-NA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
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requerimentos da obstrução na noite de hoje e começar a análise do mérito amanhã a partir 

das 8h. 

Samuel Moreira faz novas mudanças em parecer sobre reforma da Previdência 

O relator da comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19), deputado Samuel 

Moreira (PSDB-SP), disponibilizou uma nova complementação de voto. Como aconteceu 

ontem, ele fez apenas mudanças pontuais, sem alterações significativas de conteúdo. O 

colegiado está reunido neste momento, na tentativa de votar a proposta – o relator terá, 

antes, de expor as mudanças. 

Reforma da Previdência: comissão rejeita mais um pedido de adiamento de votação 

A comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19) rejeitou, por 35 votos a 0, um 

novo requerimento para adiar a votação do texto, desta vez por quatro sessões. 

Esse é o terceiro requerimento apresentado pela oposição para tentar barrar a análise da 

complementação de voto apresentada nesta quarta-feira (3) pelo deputado Samuel Moreira 

(PSDB-SP). 

Maia diz acreditar já haver votos para aprovar reforma da Previdência no Plenário 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse agora à noite que considera 

já haver votos necessários para aprovar a reforma da Previdência (PEC 6/19) no Plenário. 

São necessários 308 votos em dois turnos para o texto ser aprovado na Câmara. “Não 

gosto de falar número, mas há mais votos do que eu imaginava”, afirmou. 

Comissão da reforma da Previdência se reúne nesta manhã para votar novo parecer 

Os deputados da comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19) voltam a se 

reunir nesta manhã, a partir das 9 horas, para votar a nova versão da complementação de 

voto do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). Ontem, depois de quase seis horas 

de reunião, foi vencida a obstrução de partidos da oposição (PT, PSB, PDT, Psol e Rede), 

com a derrubada de cinco pedidos de retirada de pauta.  

Depois de requerimentos, comissão começa a analisar parecer da reforma da 

Previdência 

Superada a fase de análise de requerimentos, a comissão especial da reforma da 

Previdência (PEC 6/19) passa a analisar o parecer do relator, deputado Samuel Moreira 

(PSDB-SP). Os parlamentares vão votar a terceira versão da complementação de voto, 

apresentada nesta madrugada. O texto mantém as diretrizes da proposta original do 

governo Jair Bolsonaro. 

Comissão especial aprova texto-base da reforma da Previdência; acompanhe 

A comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19) aprovou o texto-

base elaborado pelo relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). O parecer, apresentado 

durante a madrugada, mantém as diretrizes da proposta original do governo Jair Bolsonaro. 

Foram 36 votos favoráveis e 13 contrários. 

Comissão rejeita destaques individuais à reforma da Previdência 

A comissão especial acabou de inadmitir, por 35 votos a 13, os 99 destaques individuais à 

proposta de reforma da Previdência (PEC 6/19). A votação foi feita em bloco. 

Há, ainda, 17 destaques de bancadas a serem analisados, que precisam ser votados um a 

um. Outros 24 destaques foram retirados e dois declarados prejudicados pelo presidente 

do colegiado, deputado Marcelo Ramos (PL-AM). 

Comissão rejeita destaque que criava regras especiais para aposentadoria de 
policiais 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579452-SAMUEL-MOREIRA-FAZ-NOVAS-MUDANCAS-EM-PARECER-SOBRE-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1773831&filename=CVO+2+PEC00619+%3D%3E+PEC+6/2019
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579366-RELATOR-FAZ-AJUSTES-NO-PARECER-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA;-VOTACAO-E-ADIADA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579366-RELATOR-FAZ-AJUSTES-NO-PARECER-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA;-VOTACAO-E-ADIADA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579464-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-COMISSAO-REJEITA-MAIS-UM-PEDIDO-DE-ADIAMENTO-DE-VOTACAO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579465-MAIA-DIZ-ACREDITAR-JA-HAVER-VOTOS-PARA-APROVAR-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-NO-PLENARIO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579470-COMISSAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-SE-REUNE-NESTA-MANHA-PARA-VOTAR-NOVO-PARECER.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579469-OPOSICAO-OBSTRUI-TRABALHOS-VOTACAO-DE-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-FICA-PARA-ESTA-QUINTA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579488-DEPOIS-DE-REQUERIMENTOS,-COMISSAO-COMECA-A-ANALISAR-PARECER-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579488-DEPOIS-DE-REQUERIMENTOS,-COMISSAO-COMECA-A-ANALISAR-PARECER-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579494-COMISSAO-ESPECIAL-APROVA-TEXTO-BASE-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-ACOMPANHE.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579462-NOVA-COMPLEMENTACAO-DE-VOTO-PREVE-CONTRIBUICAO-EXTRAORDINARIA-SO-PARA-SERVIDOR-DA-UNIAO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579462-NOVA-COMPLEMENTACAO-DE-VOTO-PREVE-CONTRIBUICAO-EXTRAORDINARIA-SO-PARA-SERVIDOR-DA-UNIAO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579503-COMISSAO-REJEITA-DESTAQUES-INDIVIDUAIS-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579512-COMISSAO-REJEITA-DESTAQUE-QUE-CRIAVA-REGRAS-ESPECIAIS-PARA-APOSENTADORIA-DE-POLICIAIS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579512-COMISSAO-REJEITA-DESTAQUE-QUE-CRIAVA-REGRAS-ESPECIAIS-PARA-APOSENTADORIA-DE-POLICIAIS.html
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A comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19) rejeitou, por 31 votos a 17, a 
criação de regras especiais para profissionais que exercem atividades ligadas à segurança 
pública, entre eles policiais federais, policiais rodoviários federais, servidores da Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin), policiais legislativos, policiais civis, PMs e bombeiros, 
agentes de trânsito, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, oficiais de justiça e 
guardas municipais. Com isso, fica mantido o texto do relator.  
Comissão aprova necessidade de lei federal sobre pensões de militares 

Texto-base da reforma da Previdência já foi aprovado por comissão especial; deputados 
analisam agora sugestões de mudanças à proposta. A comissão especial da reforma da 
Previdência (PEC 6/19) aprovou, por unanimidade, a retirada da aplicação a policiais 
militares e bombeiros militares das regras de transferência para inatividade e pensão por 
morte dos militares das Forças Armadas, até que uma lei complementar local defina essas 
regras. 
Rejeitada mudança em regra de aumento da idade mínima para aposentadoria  
Texto-base da reforma da Previdência já foi aprovado por comissão especial; deputados 
analisam agora sugestões de mudanças à proposta. A comissão especial da reforma da 
Previdência (PEC 6/19) rejeitou, por 41 votos a 5, destaque do Novo que tentava retomar 
uma regra de aumento da idade mínima.  
Comissão da reforma da Previdência rejeita mais três destaques 
O primeiro do PDT, rejeitado por 30 votos a 12, queria reduzir a idade mínima e o tempo de 
contribuição para professores e demais servidores públicos. O texto também garantiria a 
integralidade para quem entrou na administração pública até 2003, com pedágio de 50% 
sobre o tempo para se aposentar. O relatório de Moreira prevê pedágio de 100%. 
Outros três destaques são rejeitados pela comissão da reforma da Previdência 
Já o segundo tratava da forma de cálculo do valor da aposentadoria. O texto do relator, 
deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), propõe que todos os salários recebidos na vida 
laboral sejam levados em conta na hora de definir quanto o aposentado receberá. Já a 
mudança do PT, rejeitada por 32 votos a 13, queria que a regra atual, de cálculo pela média 
das 80% maiores contribuições, permanecesse valendo. 
Comissão especial aprova reforma da Previdência 
A comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19) aprovou nesta quinta-feira (4) 
o relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). O parecer, apresentado durante a 
madrugada anterior, mantém as diretrizes da proposta original do governo Jair Bolsonaro. 
Foram 36 votos favoráveis e 13 contrários. 
Maia: aprovação da reforma será uma vitória do Parlamento, não do governo 
“O governo não conseguiu uma maioria parlamentar e, pela primeira vez, o Parlamento tem 
construído as soluções econômicas do País”, afirmou 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a aprovação da reforma da 
Previdência, se ocorrer, será uma vitória do Parlamento e não do governo. Maia disse que 
o texto que sai da comissão foi uma construção parlamentar, discutido e apoiado pela 
maioria dos deputados. As afirmações foram feitas em seu podcast semanal. 
 

1.2      COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO   

Relator apresenta parecer sobre pacote anticrime  

O relator do grupo de trabalho sobre o pacote anticrime (PLs 10372/18, 10373/18 e 882/19), 

deputado Capitão Augusto (PL-SP), deve apresentar hoje seu parecer. A apresentação do 

texto estava prevista para ontem, mas foi adiada. 

CCJ rejeita, por vício de iniciativa, criação de Sistema Nacional de Combate à 

Corrupção 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579528-COMISSAO-APROVA-NECESSIDADE-DE-LEI-FEDERAL-SOBRE-PENSOES-DE-MILITARES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579531-REJEITADA-MUDANCA-EM-REGRA-DE-AUMENTO-DA-IDADE-MINIMA-PARA-APOSENTADORIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579532-COMISSAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-REJEITA-MAIS-TRES-DESTAQUES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579533-OUTROS-TRES-DESTAQUES-SAO-REJEITADOS-PELA-COMISSAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579534-COMISSAO-ESPECIAL-APROVA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579637-MAIA-APROVACAO-DA-REFORMA-SERA-UMA-VITORIA-DO-PARLAMENTO,-NAO-DO-GOVERNO.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
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/579273-RELATOR-APRESENTA-PARECER-SOBRE-PACOTE-ANTICRIME.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/557808-PROPOSTA-DE-COMISSAO-DE-JURISTAS-REFORCA-O-COMBATE-AO-CRIME-ORGANIZADO-E-AS-MILICIAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572594-PROJETO-AMPLIA-POSSIBILIDADES-DE-LEGITIMA-DEFESA-PARA-POLICIAIS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/579393-CCJ-REJEITA,-POR-VICIO-DE-INICIATIVA,-CRIACAO-DE-SISTEMA-NACIONAL-DE-COMBATE-A-CORRUPCAO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/579393-CCJ-REJEITA,-POR-VICIO-DE-INICIATIVA,-CRIACAO-DE-SISTEMA-NACIONAL-DE-COMBATE-A-CORRUPCAO.html
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados rejeitou 

nesta quarta-feira (3) o Projeto de Lei 7368/06, que institui o Sistema Nacional de Combate 

à Corrupção (SNCC). 

Projeto aumenta pena por estupro cometido por profissional ou religioso 

O Projeto de Lei 2565/19 aumenta pela metade a pena aplicada a quem cometer abuso 

sexual contra vulnerável valendo-se de autoridade profissional ou religiosa. O objetivo da 

proposta, que altera o Código Penal, é punir com mais rigor, por exemplo, padres, pastores 

e técnicos esportivos envolvidos em casos de crime sexual. 

Comissão aprova financiamento privado para segurança pública 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou projeto que 

autoriza o financiamento privado para a área de segurança pública, por meio de fundos 

específicos de investimento (PL 8822/17). O projeto é do deputado Roberto Alves (PRB-

SP).  
  

1.3  POLÍTICA    

 Presidente do Congresso cria CPMI das Fake News 

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, leu durante sessão 

conjunta, nesta quarta-feira (3), a decisão de criar uma Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito (CPMI) destinada a investigar o uso de fake news nas eleições de 2018. 

 

1.7   AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS     

  

Agenda da semana  

SEGUNDA-FEIRA (8) 

8h30  
Comissão de Seguridade Social e Família  
Seminário "Enfrentamento do suicídio na infância e adolescência". 
Auditório do Ministério Público Porto Alegre (RS) 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 
 
18 horas 
Plenário 
Sessão extraordinária. 
Plenário Ulysses Guimarães 

TERÇA-FEIRA (9) 

9 horas 
Plenário 
1ª sessão extraordinária deliberativa. 
Plenário Ulysses Guimarães 

Após a 1ª sessão extraordinária deliberativa 
Plenário 
2ª sessão extraordinária deliberativa para votação da PEC 6/19, que modifica o sistema de previdência social, 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/NAO-INFORMADO/94790-PROJETO-CRIA-SISTEMA-NACIONAL-DE-COMBATE-A-CORRUPCAO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/579516-PROJETO-AUMENTA-PENA-POR-ESTUPRO-COMETIDO-POR-PROFISSIONAL-OU-RELIGIOSO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/579516-PROJETO-AUMENTA-PENA-POR-ESTUPRO-COMETIDO-POR-PROFISSIONAL-OU-RELIGIOSO.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-norma-pe.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/579568-COMISSAO-APROVA-FINANCIAMENTO-PRIVADO-PARA-SEGURANCA-PUBLICA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/560639-PROJETO-CRIA-INCENTIVOS-PARA-INVESTIMENTOS-PRIVADOS-NA-AREA-DE-SEGURANCA-PUBLICA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/579416-PRESIDENTE-DO-CONGRESSO-CRIA-CPMI-DAS-FAKE-NEWS.html
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56301
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56465
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
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estabelece regras de transição e disposições transitórias. 
Plenário Ulysses Guimarães 

Após a 2ª sessão extraordinária deliberativa 
Plenário 
3ª sessão extraordinária deliberativa para votação de proposições remanescentes da sessão anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas  
Sessão Solene 
Homenagem aos 185 Anos de Criação da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas  
Comissão Mista sobre a MP 882/19 
Medida provisória que prevê a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre. 
Foram convidados representantes do Ministério da Infraestrutura; da Secretaria do Programa de Parcerias de 
Investimentos; e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

9h30  
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
Audiência pública para debater sobre audiência de custódia. 
Foram convidados, entre outros, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel; o presidente da Associação Nacional 
dos Defensores Públicos, Pedro Paulo Coelho; e o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jayme de 
Oliveira. 
Plenário 1 

10 horas  
Comissão de Minas e Energia  
Audiência pública com o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio 
Oddone, para discutir a atuação da Agência.  
Plenário 14 

10 horas  
Comissão de Educação 
Audiência pública sobre a formação dos profissionais da educação. 
Foram convidados, entre outros, o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes); e um representante do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de Educação e equivalente das 
Universidades Públicas (FORUMDIR). 
Evento interativo pelo e-Democracia.  
Plenário 10 

10 horas  
Comissão de Seguridade Social e Família 
Audiência pública sobre a obrigatoriedade de publicação, na internet, de listas de pacientes que serão submetidos a 
procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Foram convidados, entre outros, os representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde; e do Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. 
Evento interativo pelo e-Democracia.  
Plenário 7 

11 horas 
Comissão de Viação e Transportes  
Audiência pública com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, sobre acessibilidade 
dos veículos de transporte coletivo. Também foram convidados o diretor-geral do Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal e um representante da Associação de Assistência à Criança da Pessoa com Deficiência.  
Plenário 11  
 
11 horas  
Frente Parlamentar Mista em Defesa de Furnas  
Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa de Furnas.  
Salão Nobre 
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13 horas  
Comissão Externa que acompanha o Ministério da Educação  
Visita Técnica à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.  
Ministério da Educação 

14 horas 
Comissão Mista sobre a MP 881/19 
Medida provisória que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado 
e faz análise de impacto regulatório.  
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14 horas 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
Audiência pública com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A reunião 
tem como objetivo debater a política de preços do diesel. Também foram convidados o presidente da Petrobras e o 
diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 
Evento interativo pelo e-Democracia.  
Plenário a definir 

14 horas 
Comissão de Defesa do Consumidor 
Audiência pública para debater os reflexos do uso de bicicletas e de patinetes de propulsão elétrica na mobilidade 
urbana. Foram convidados, entre outros, o presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos; o secretário 
nacional de mobilidade urbana do Ministério de Desenvolvimento Regional; e o diretor do Departamento Nacional de 
Trânsito. 
Plenário 8 

14 horas  
Comissão de Seguridade Social e Família 
Audiência pública sobre a regulamentação da Cannabis Medicinal no Brasil.  
Entre outros, foram convidados um representante da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal; o 
presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; e o presidente do Conselho Federal de Medicina.  
Evento interativo pelo e-Democracia.  
Plenário 7 

14 horas  
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Audiência pública para discutir o Programa Prevfogo - Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios 
Florestais - e as ações previstas devido à proximidade da estação das queimadas. Entre os expositores, estão o 
presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recusos Naturais (Ibama) e o coordenador do programa de 
queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 
Evento interativo pelo e-Democracia.  
Plenário 8 

14 horas 
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia  
Audiência pública com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, sobre o projeto de irrigação do Vale 
do Iuiu, localizado na Bahia.  
Também foram convidados o governador do Estado da Bahia, Rui Costa, e o presidente do Comitê da Bacia do Rio São 
Francisco, Anivaldo Miranda. 
Evento interativo pelo e-Democracia.  
Plenário a definir 

14 horas 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público  
Audiência pública para discutir sobre o "Sistema S" no mundo do trabalho, na sociedade e na economia do país. Entre 
outros palestrantes, estão representantes da Confederação Nacional da Indústria; da Confederação Nacional do 
Comércio, de Bens, Serviços e Turismo; e da Confederação Nacional do Transporte. 
Plenário 12 
 
14 horas  
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público  
Audiência pública para obter esclarecimentos sobre assuntos atinentes à Caixa Econômica Federal.  
Foram convidados, entre outros, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães; o presidente da 
Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, Jair Pedro Ferreira; e o coordenador da 
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CEE Caixa e Diretor da FENAE, Dionísio Reis.  
Evento interativo pelo e-democracia 
Plenário 9 

14 horas  
Comissão Externa que acompanha o Ministério da Educação  
Visita Técnica dos Membros da Comissão Externa à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. 
Ministério da Educação 
 
14 horas 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias  
Audiência pública sobre as denúncias do jornal The Intercept Brasil sobre a Operação Lava Jato.  
Foram convidados o procurador da República Deltan Dallagnol; e o juiz de Direito, representante da Coordenação 
Executiva da Associação Brasileira de Jurista pela Democracia, Marcelo Semer. 
Plenário 10 

14 horas  
Grupo de Trabalho sobre Legislação Penal e Processual Penal 
Discussão e votação do relatório do relator, do deputado Capitão Augusto (PL-SP).  
Plenário 6 
 
14 horas  
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado  
Discussão e votação de proposições.  
Plenário 6 

14h30  
CPI do BNDES 
Tomada de depoimentos do publicitário João Cerqueira de Santana Filho; e  
da publicitária Mônica Regina Cunha Moura.  
Plenário 8  
 
14h30  
Frente Parlamentar dos Atacadistas, Supermercados e Similares  
Lançamento da Frente.  
Auditório Freitas Nobre 

14h30  
Comissão do Esporte  
Audiência pública com o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol sobre o sistema 
eletrônico de apoio à arbitragem (VAR).  
Evento interativo pelo e-Democracia.  
Plenário 4 

14h30 
Comissão de Minas e Energia  
Audiência pública sobre a extração, exploração, comércio e exportação do nióbio. 
Foram convidados, entre outros, o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração; o presidente da Companhia 
Brasileira de Metalurgia e Mineração; e o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração. 
Plenário 14 

14h30  
Comissão Externa sobre casos de Violência Doméstica contra a Mulher  
Audiência pública em alusão ao Dia Internacional da Mulher Afro-latino-americana, Afro-caribenha e da Diáspora. Entre 
os convidados, estão representantes da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo; do Movimento Negro Unificado; e 
da Rede de Mulheres de Terreiro (MG).  
Plenário 5 

14h30  
Comissão Especial sobre Política de Mobilidade Urbana (PL 4881/12) 
Audiência pública sobre a gestão do sistema de transporte metropolitano.  
Foram convidados, entre outros, o presidente do Fórum Nacional das Entidades Metropolitanas e o prefeito de São José 
dos Campos (SP) e vice-presidente de mobilidade urbana da Frente Nacional de Prefeitos, Felício Ramuth. 
Evento interativo pelo e-Democracia.  
Plenário a definir  
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14h30  
Grupo de Trabalho sobre Licenciamento Ambiental  
Audiência pública sobre condicionantes e garantias no licenciamento ambiental.  
Entre os convidados, estão o defensor Público da União Francisco Nobrega; o presidente do Ibama, Eduardo Fortunato; 
e a procuradora da República Thaís Santi. 
Plenário a definir 

14h30  
Comissão Mista sobre a MP 879/19 
Medida provisória que autoriza a União a pagar até R$ 3,5 bi à Eletrobras por despesa para termelétricas.  
Estão entre os convidados o diretor-presidente da Companhia Energética de Roraima e o diretor-presidente da ENEL 
Distribuição Goiás. 
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14h30  
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
Deliberação de proposições que constam na pauta da reunião.  
Plenário 1 

14h30  
Comissão Mista de Orçamento  
Discussão e votação de propostas que estão na pauta da Comissão.  
Plenário 2 
 
14h30  
Comissão Especial sobre Reclusão por Maus-Tratos a Animais (PL 1095/19) 
Votação de propostas. 
Plenário 16 

15h30  
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher  
Audiência pública com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, sobre o programa de 
prevenção à agressão contra as mulheres intitulado Homem Sim, Consciente Também. 
A idealizadora e responsável pelo projeto, Renata Lima, também foi convidada. 
Plenário a definir 

15 horas 
Comissão especial sobre a concessão de subsídios tributários e creditícios  
Audiência pública com o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Pacheco dos Guaranys; e com o 
diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária, Bruno Pessanha Negris.  
Também foram convidados, entre outros, representantes da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).  
Plenário 9 

16h30  
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado  
Audiência pública com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para discutir os desafios da profissão de 
Oficial de Justiça no Brasil.  
Também foram convidados, entre outros, o presidente da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores e o 
diretor legislativo da Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil. 
Plenário 6 

17 horas  
Comissão de Finanças e Tributação  
Subcomissão Especial da Reforma Tributária  
Definição do calendário de debates do Plano de Trabalho.  
Plenário a definir 

17 horas 
Frente Parlamentar Mista da Apicultura e Meliponicultura 
Lançamento da Frente. 
Auditório Freitas Nobre  
 
QUARTA-FEIRA (10) 
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8 horas 
Comissão de Educação; Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e em Respeito ao Profissional da 
Educação 
Ciclo de debates sobre a formação dos profissionais da educação: impasses, desafios e perspectivas.  
Plenário 10 

8 horas 
Frente Parlamentar Mista para o desenvolvimento da indústria têxtil e de confecção 
Café da manhã da Frente  
Sala VIP do Restaurante do 10º andar 

8 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher  
Palestra "Como a educação mudou minha vida". 
Plenário 16 

9 horas 
Plenário 
1ª sessão extraordinária deliberativa para votação da PEC 6/19, que modifica o sistema de Previdência Social, 
estabelece regras de transição e disposições transitórias. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Sessão Solene  
Homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus.  
Plenário Ulysses Guimarães 

Após a 1ª sessão deliberativa 
Plenário 
2ª sessão extraordinária deliberativa para votar proposições remanescentes da sessão anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

Após a 2ª sessão deliberativa 
Plenário 
3ª sessão extraordinária deliberativa para votar proposições remanescentes da sessão anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Frente Parlamentar Mista de Combate às Hepatites Virais  
Lançamento da Frente Parlamentar.  
Auditório Freitas Nobre 

9 horas 
Comissões de Finanças e Tributação; e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
Audiência pública conjunta sobre a reestruturação do Tratado do Mercosul com os ministros da Economia, Paulo 
Guedes; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Teresa Cristina; e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.  
Plenário a definir 

9h30  
Comissão de Viação e Transportes  
Audiência pública sobre as novas regras para distribuição de autorizações de pousos e decolagens em aeroportos, os 
slots.  
Foram convidados, entre outros, os presidentes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); da 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear); e da Avianca Brasil.  
Plenário 11 

9h30  
Comissão de Minas e Energia  
Audiência pública sobre a mudança no modelo de cobrança do ICMS na energia elétrica no Estado do Amazonas.  
Entre os convidados, estão o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); e o secretário da Fazenda 
do Estado de Amazonas.  
Plenário 14 
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10 horas 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
A pauta será divulgada, oportunamente, com os itens remanescentes da pauta anterior.  
Plenário 1 

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

10 horas  
Comissão de Defesa do Consumidor  
Análise de requerimentos e proposições.  
Plenário 8 

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

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

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

10 horas 
Comissão de Desenvolvimento Urbano 
Discussão e votação de propostas.  
Plenário 16 

10 horas  
Comissão Mista de Orçamento  
Discussão e votação de proposições. 
Plenário 2 

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

10h30 
Comissão de Minas e Energia  
Discussão e votação de proposições. 
Plenário 14 

11 horas 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Audiência pública com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para discutir as perspectivas do pré-sal. 
Também foram convidados, entre outros, o diretor de Relacionamento Institucional da Petrobrás e o coordenador-geral 
da Federação Única dos Petroleiros.  
Plenário 5 

11h30  
Comissão de Viação e Transportes  
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 11  
 
13 horas 
Comissão do Esporte  
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Discussão e votação de propostas. 
Plenário 4  

13 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  
Análise de proposições. 
Plenário 12 

14 horas 
Comissões de Direitos Humanos e Minorias; e de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
Audiência pública sobre o acordo de salvaguardas tecnológicas assinado entre o Brasil e os Estados Unidos. Foram 
convidados, entre outros, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; o ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, Marcos Pontes; e o representante do Ministério da Defesa, Tenente Brigadeiro do Ar 
Carlos Baptista. 
Plenário 9 

14h30  
Comissão de Cultura 
7º encontro do Expresso 168: encontro de saberes.  
Plenário 10 

14 horas 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Audiência pública com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, sobre a atualidade, os desafios e as 
perspectivas do Fundo Amazônia. 
Foram convidados, entre outros, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles; o presidente interino do 
BNDES, José Flávio Ferreira Ramos; e o presidente do Consórcio Interestadual do Desenvolvimento Sustentável da 
Amazônia Legal e Governador do Estado do Amapá, Waldez Goés. 
Evento interativo pelo e-democracia  
Plenário 8 

14 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  
Audiência pública para discutir os projetos que tratam da profissão de gerontólogo.  
Entre os convidados, estão os presidentes da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia; do Conselho Federal de 
Serviço Social; e do Conselho Federal de enfermagem/Conselho Regional de Enfermagem. 
Evento interativo pelo e-democracia 
Plenário 12 

14h30  
Comissão do Esporte  
Audiência pública para discutir a instituição do Programa Bolsa Atleta.  
Foram convidados, entre outros, representantes da Secretaria Especial do Esporte e do Comitê Olímpico do Brasil. 
Evento interativo pelo e-Democracia.  
Plenário 4 

14h30  
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar  
Instauração de processo em desfavor da deputada Maria do Rosário (PT-RS) e sorteio da lista tríplice para escolha do 
relator; e novo sorteio para compor a lista tríplice destinada à escolha do relator do processo em desfavor do deputado 
Boca Aberta (Pros-PR).  
Plenário a definir 
 
14h30  
Comissão Especial sobre Regulação de Moedas Virtuais pelo Banco Central (PL 2303/15) 
Instalação da comissão e eleição do presidente e dos vice-Presidentes. 
Plenário 11 
 
14h30 
CPI do BNDES  
Tomada de depoimento do ex-diretor do BNDES, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva. 
Plenário 8 
 
14h30  
Comissão Mista de Orçamento  
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Votação de proposições previstas na pauta.  
Plenário 2 
 
14h30 
Comissão Externa sobre a Fiscalização da Concessionária ECO 101 - BR 101/ES 
Votação de requerimentos. 
Sala 175B Piso Superior 

15 horas - Cancelada 
Comissão de Cultura  
Audiência pública sobre o decreto da Cota de Tela, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de obras 
audiovisuais cinematográficas brasileiras.  
Foram convidados, entre outros, o diretor presidente da Ancine, Christian de Castro, e a atriz Ingrid Guimarães. 
Plenário 10 

15 horas 
Comissão de Seguridade Social e Família  
Reunião técnica para avaliar o uso da ozonioterapia médica.  
Anexo II, sala 145A 

16h30 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado  
Audiência pública com os ministros da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves; e da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro. 
O objetivo da reunião é discutir sobre violência doméstica, crimes sexuais, feminicídio e políticas públicas.  
Plenário 6 

17h30  
Bancada Feminina  
Palestra “Relacionamento saudável: o que os jovens pensam sobre isso."  
Salão Nobre 

QUINTA-FEIRA (11) 
 
9 horas 
Plenário 
1ª sessão extraordinária deliberativa para votação da PEC 6/19, que modifica o sistema de previdência social, 
estabelece regras de transição e disposições transitórias. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas  
Sessão Solene  
Homenagem aos Quarenta Anos da TV Tarobá.  
Plenário Ulysses Guimarães 

Após a 1ª sessão deliberativa 
Plenário 
2ª sessão extraordinária deliberativa para votar proposições remanescentes da sessão anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

Após a 2ª sessão deliberativa 
Plenário 
3ª sessão extraordinária deliberativa para votar proposições remanescentes da sessão anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 
 
9 horas  
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 1 

9h30 
Comissão de Educação 
Audiência pública sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera).  
Foram convidados, entre outros, a procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat; a secretária de 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56471
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56413
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56212
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56291
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56461
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56244
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Políticas Sociais da Contag, representando o Fórum Nacional de Educação do Campo (Fonec), Edjane Rodrigues Silva; 
e a doutora em Políticas Públicas e professora do curso de Licenciatura em Educação do campus da Universidade de 
Brasília Clarice Aparecida dos Santos. 
Evento interativo pelo e-Democracia.  
Plenário 10 

9h30  
Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural  
Audiência pública para discutir sobre pagamentos por serviços ambientais.  
Foram convidados o sócio fundador do ISA - Instituto Sócio Ambiental Marcio Santilli e o servidor público do Ministério 
da Agricultura, Pesca e Pecuária Joao Adrien Fernandes, entre outros.  
Evento interativo pelo e-Democracia.  
Plenário 8 

10 horas  
Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Educação  
Audiência pública para debater as relações institucionais entre os diversos setores da comunidade universitária e o 
governo federal.  
Foram convidados, entre outros, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e um representante da Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior.  
Evento interativo pelo e-Democracia. 
Plenário 11 

10 horas  
Comissão de Direitos Humanos e Minorias  
Audiência pública sobre os Direitos das mulheres sob a perspectiva da política nacional.  
Foram convidados, entre outros, a representante interina da ONU Mulheres Brasil, Ana Carolina Querino; o presidente 
da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Pedro Paulo Coelho; e a defensora Pública do DF e coordenadora da 
Comissão da Mulher da Associação das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), Rita de Castro Hermes Meira.  
Plenário 12 

10 horas  
Comissão de Cultura  
Audiência pública sobre a proibição à Anatel FOX do Brasil de oferecer sua programação pela internet.  
Foram convidados, entre outros, o presidente executivo da Brasil Audiovisual Independente, Mauro Garcia, e o 
representante do Sindicato da Indústria Audiovisual do Rio de Janeiro, Leonardo Edde. 
Plenário a definir 

10 horas  
Comissão de Seguridade Social e Família  
Audiência pública sobre a criação da Semana de Prevenção e Combate ao Câncer de Pele.  
Foram convidados representantes do Ministério da Saúde; da Sociedade Brasileira de Dermatologia; e da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Clínica.  
Evento interativo pelo e-Democracia.  
Plenário 7 

10 horas  
Comissão de Legislação Participativa  
Audiência pública sobre a melhoria do ensino no DF e construção de novas escolas e creches.  
Foram convidados, entre outros, representantes do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO-DF); da 
Promotoria de Justiça de Defesa da Educação; e do Conselho de Educação do Distrito Federal.  
Evento interativo pelo e-Democracia.  
Plenário 3 

11 horas  
Comissão de Seguridade Social e Família  
Seminário sobre câncer de cabeça e pescoço. 
Evento interativo pelo e-Democracia. Plenário 9 

SEXTA-FEIRA (12) 

9 horas 
Plenário 

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1051
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56311
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56311
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1055
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56244
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/reuniao/56244
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56414
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56350
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56249
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1042
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56417
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1065
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56364
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Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 
 
15 horas 
Sessão Solene 
Homenagem ao Dia do Combate às Drogas.  
Plenário Ulysses Guimarães 

Linkhttps://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/579596-AGENDA-DA-

SEMANA.html 

  

2.      PODER LEGISLATIVO -    

    

2.1      PROPOSIÇÕES APRESENTADASS   

Projeto de lei proíbe divulgação de locais e horários de blitz  

Um projeto de lei que torna crime a divulgação ou disseminação de informações com datas, 

locais ou horários de realização de blitz está em análise no Senado. De autoria do senador 

Fabiano Contarato (Rede-ES), o PL 3.734/2019 aguarda emendas na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Saiba mais na reportagem de Poliana Fontenele, 

da Rádio Senado. 

Governadores negociam reinclusão dos estados na reforma da Previdência 

Continua o impasse sobre a reinclusão dos estados e dos municípios no texto da reforma 

da Previdência. Na noite desta segunda-feira (1º), os presidentes do Senado, Davi 

Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, reuniram-se com governadores do Norte e do 

Nordeste na tentativa de chegar a um acordo. A reunião não foi conclusiva e foi marcado 

um novo encontro para a manhã desta terça-feira (2) na residência oficial do presidente da 

Câmara, em Brasília. Saiba mais na reportagem da TV Senado. 

Inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência fica para Plenário 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou de encontro com governadores de 

seis estados na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nesta terça-feira 

(2). A reunião com os representantes da Paraíba, do Ceará, do Espírito Santo, de Alagoas, 

do Piauí e de Goiás contou ainda com a presença do presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Dias Toffoli. 

Carros apreendidos poderão reforçar frota da segurança pública, decide CCJ 

Carros apreendidos e sem identificação que permita encontrar seus donos poderão reforçar 

a frota das forças de segurança da União, dos estados e do Distrito Federal. A Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira 

(3), substitutivo ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 483/2017 que dá essa destinação aos 

veículos retidos nessas condições. O texto deverá passar por mais um turno de votação na 

comissão. 

Izalci celebra possibilidade de acúmulo de cargos por policias e bombeiros  

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) comemorou nesta quinta-feira (4), em Plenário, a 

promulgação pelo Congresso da Emenda Constitucional nº 101, de 2019, que vai permitir 

o acúmulo de cargos com funções de professor e de profissional da saúde para os 

servidores das polícias e dos corpos de bombeiros militares dos estados e do DF. 
 

6.  ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME  

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/579596-AGENDA-DA-SEMANA.html
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https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/07/03/carros-apreendidos-poderao-reforcar-frota-da-seguranca-publica-decide-ccj
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131817
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/07/04/izalci-celebra-possibilidade-de-acumulo-de-cargos-por-policias-e-bombeiros
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc101.htm


                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA  

  
  
 

PROGRAMAÇÃO DO XVII ENEME –SP 

 

HOJE PELA MANHÃ O PRESIDENTE DA FENEME CEL MARLON PARTICIPOU DA 

REUNIÃO DO CONASPDS 

Hoje pela manhã o presidente da FENEME Cel Marlon participou da reunião do 

CONASPDS - Conselho Nacional Segurança Pública e Defesa Social do Ministério da 

Justiça na qualidade de conselheiro eleito. 

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, 08 de julho de 2019.  

  

  

  

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

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