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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 06 a 10 de maio 2019.                                         

.  

   

  

1.       PODER LEGISLATIVO -       

  

  

 

1.1  TRABALHO E PREVIDÊNCIA   

Comissão da reforma da Previdência vai realizar dez audiências públicas 

A comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19) aprovou nesta terça-feira (7) 

119 requerimentos entre audiências públicas em Brasília, seminários nos estados e 

informações para subsidiar os trabalhos da comissão. O convite para a vinda do ministro 

da Economia, Paulo Guedes, e membros da equipe da pasta, prevista para esta quarta-

feira (8) estava em vários dos requerimentos.  

Maia e Alcolumbre discutem reforma da Previdência com governadores 

Governadores e vices de 25 estados estão reunidos com os presidentes da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e da República, Jair Bolsonaro, 

para discutir a reforma da Previdência (PEC 6/19). A situação financeira dos estados 

poderá ser impactada pelas mudanças nas regras da Previdência previstas no texto, que 

atualmente atinge a folha dos estados com professores, policiais e outros servidores. 

Comissão da Reforma da Previdência ouve Paulo Guedes nesta tarde 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, é o convidado da primeira audiência pública 

da comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19). Segundo o presidente do 

colegiado, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), Guedes deve apresentar os números que 

embasam a proposta do governo. 

Finanças discute a reforma da Previdência nesta manhã 

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados discute hoje a proposta 

do governo Bolsonaro para a reforma da Previdência (PEC 6/19). O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, e o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, foram convidados 

para a audiência. Os parlamentares querem que eles apresentem os possíveis impactos 

que a aprovação ou não da medida possa causar no sistema arrecadatório e no orçamento 

da União. 

Paulo Guedes é convocado para apresentar impactos da reforma da Previdência 

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou há pouco a 

convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele terá que comparecer ao colegiado 

no dia 4 de junho, às 14 horas, para prestar esclarecimentos sobre os impactos fiscais e 

econômicos da reforma da Previdência na economia brasileira.  

Economistas discutem impacto financeiro da reforma da Previdência; acompanhe 

Começou há pouco a segunda audiência da comissão especial da Câmara que analisa a 

proposta de reforma da Previdência (PEC 6/19). Participam do debate quatro economistas: 

o professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Eduardo Fagnani; o 

consultor Eduardo Moreira; o servidor aposentado do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) e atual pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) 

Paulo Tafner; e o consultor legislativo do Senado Pedro Fernando Nery. 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/576005-COMISSAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-VAI-REALIZAR-DEZ-AUDIENCIAS-PUBLICAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575971-PRIMEIRA-AUDIENCIA-NA-COMISSAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-OUVIRA-PAULO-GUEDES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575935-MAIA-E-ALCOLUMBRE-DISCUTEM-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-COM-GOVERNADORES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/575333-CCJ-APROVA-PARECER-QUE-CONSIDERA-CONSTITUCIONAL-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/576033-COMISSAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-OUVE-PAULO-GUEDES-NESTA-TARDE.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/575898-FINANCAS-DISCUTE-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-NESTA-MANHA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/576077-PAULO-GUEDES-E-CONVOCADO-PARA-APRESENTAR-IMPACTOS-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/576127-ECONOMISTAS-DISCUTEM-IMPACTO-FINANCEIRO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-ACOMPANHE.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
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Economista diz que reforma da Previdência não combate efetivamente as 

desigualdades 

O economista e consultor Eduardo Moreira avaliou há pouco que, se aprovada a reforma 

da Previdência (PEC 6/19), o impacto na economia não passará de um “voo de galinha”, já 

que a proposta do govern 

o não combate efetivamente as desigualdades no Brasil. Segundo ele, os trabalhadores 

passarão mais tempo na informalidade, com impacto no consumo, e terão mais dificuldades 

para aposentar no futuro.   

Economistas apontam prós e contras da reforma da Previdência 

O orçamento e o financiamento da Previdência Social no Brasil foram debatidos nesta 

quinta-feira (9) pela comissão especial da Câmara que analisa a proposta do Executivo 

para reforma da Previdência (PEC 6/19). A economia prevista pelo governo é de R$ 1,236 

trilhão em dez anos, caso o texto seja mantido, como defendeu na quarta-feira (8) o ministro 

da Economia, Paulo Guedes. 

Profissionais da segurança querem equiparação com militares na reforma da 

Previdência 

Representantes de 21 categorias profissionais ligadas à segurança pública criticaram nesta 

quinta-feira (9), em audiência na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado da Câmara dos Deputados, o tratamento diferenciado dado pelo governo 

federal a civis e militares na reforma da Previdência. 

MP que combate fraudes no INSS é aprovada em comissão e segue para o Plenário 

A comissão mista que analisou a Medida Provisória (871/19) que busca combater fraudes 

e benefícios irregulares no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou, nesta 

quinta-feira (9), o relatório do deputado Paulo Eduardo Martins (PSC-PR). 

Comissão realiza audiência para debater MPs que atingem beneficiários da 

Previdência e sindicatos 

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza audiência 

pública nesta terça-feira (14) para debater a Medida Provisória 871/19, que institui o 

Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade; e a Medida 

Provisória 873/19, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
 

1.2      COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO   

Projeto concede anistia a grevistas do sistema penitenciário de São Paulo 

O Projeto de Lei 1226/19 concede anistia aos servidores públicos do sistema penitenciário 

de São Paulo que participaram de greves ocorridas de 10 a 26 de março de 2014 e de 20 

a 27 de julho de 2015, bem como àqueles que foram investigados, processados ou punidos 

em virtude desses movimentos. 

Projeto estabelece piso nacional de R$ 2 mil para guardas municipais 

O Projeto de Lei 1663/19 fixa em R$ 2 mil o piso nacional dos guardas municipais. Conforme 

o texto, esse valor será reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Decreto que flexibiliza porte de armas mobiliza parlamentares favoráveis e contrários 

Deputados do PT, do PSB, do PCdoB e do Psol apresentaram nesta quarta-feira (8) 

projetos de decreto legislativo para tentar sustar o decreto do presidente Jair Bolsonaro que 

flexibilizou as regras para o porte de armas. O argumento é que o presidente extrapolou o 

poder dado a ele para regulamentar o tema. 

Maia pede análise sobre decreto do porte de armas e nega mal-estar 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/576134-ECONOMISTA-DIZ-QUE-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-NAO-COMBATE-EFETIVAMENTE-AS-DESIGUALDADES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/576134-ECONOMISTA-DIZ-QUE-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-NAO-COMBATE-EFETIVAMENTE-AS-DESIGUALDADES.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/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-006-19-previdencia-social/documentos/audiencias-publicas/EduardoMoreiraReformaprevidnciaComissoEspecial09.05.19.pptx
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/576152-ECONOMISTAS-APONTAM-PROS-E-CONTRAS-DA-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/576153-PROFISSIONAIS-DA-SEGURANCA-QUEREM-EQUIPARACAO-COM-MILITARES-NA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/576153-PROFISSIONAIS-DA-SEGURANCA-QUEREM-EQUIPARACAO-COM-MILITARES-NA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/576174-MP-QUE-COMBATE-FRAUDES-NO-INSS-E-APROVADA-EM-COMISSAO-E-SEGUE-PARA-O-PLENARIO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/576218-COMISSAO-REALIZA-AUDIENCIA-PARA-DEBATER-MPS-QUE-ATINGEM-BENEFICIARIOS-DA-PREVIDENCIA-E-SINDICATOS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/576218-COMISSAO-REALIZA-AUDIENCIA-PARA-DEBATER-MPS-QUE-ATINGEM-BENEFICIARIOS-DA-PREVIDENCIA-E-SINDICATOS.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/575986-PROJETO-CONCEDE-ANISTIA-A-GREVISTAS-DO-SISTEMA-PENITENCIARIO-DE-SAO-PAULO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575994-PROJETO-ESTABELECE-PISO-NACIONAL-DE-R$-2-MIL-PARA-GUARDAS-MUNICIPAIS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/576092-DECRETO-QUE-FLEXIBILIZA-PORTE-DE-ARMAS-MOBILIZA-PARLAMENTARES-FAVORAVEIS-E-CONTRARIOS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/576095-MAIA-PEDE-ANALISE-SOBRE-DECRETO-DO-PORTE-DE-ARMAS-E-NEGA-MAL-ESTAR.html
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O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não haverá mal-estar com o governo 

se a Câmara entender que o decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre porte de armas 

excede as prerrogativas do Poder Executivo. Maia pediu um estudo sobre o decreto à 

Consultoria Legislativa da Casa. 

Moro defende projeto anticrime, mas oposição critica vários pontos do texto 

Em uma conturbada audiência pública na Comissão de Segurança Pública e Combate ao 

Crime Organizado, o ministro da Justiça, Sergio Moro, defendeu o projeto de lei anticrime 

(PL 882/19), apresentado pela pasta e que implementa medidas que visam melhorar o 

combate aos tipos mais graves de crimes.  

Comissão de Segurança ouvirá mais de 20 categorias sobre reforma da Previdência 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado se reúne hoje para 

discutir a reforma da Previdência (PEC 6/19) com representantes de mais de 20 categorias 

ligadas ao setor: policiais, agentes penitenciários, guardas municipais, militares, entre 

outros. 

Maia pede ao governo alterações no decreto sobre porte de armas 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta quarta-feira (9) que o decreto do 

presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza o porte de armas excede em alguns pontos as 

atribuições do Poder Executivo, invadindo as prerrogativas dos parlamentares. Maia disse 

que pediu ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que o governo reveja esses pontos. 

210 anos da Polícia Militar do RJ são celebrados na Câmara 

A Câmara dos Deputados realizou hoje (9) sessão solene em homenagem aos 210 anos 

da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Em discurso enviado para ser lido no 

Plenário, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, celebrou o aniversário da corporação e 

lembrou que homens e mulheres policiais militares arriscam suas vidas em nome da 

segurança e da paz. Maia acrescentou que a corporação não compactua com eventuais 

desvios de condutas internas e que o aumento das expulsões é a prova disso. 
1.4    DIREITO E JUSTIÇA  /  DIREITOS HUMANOS                                                                   .                      

Financiamentos públicos poderão ter exigência de proteção de direitos humanos 

O Projeto de Lei 1436/19 torna obrigatória a inclusão de cláusula protetora dos direitos 

humanos em todos os contratos de financiamento firmados com empresas por instituições 

financeiras controladas pela União. O objetivo é diminuir a prática de condutas não 

compatíveis com a dignidade nas relações de trabalho. 

1.7   AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS   

  

Agenda da semana  

SEGUNDA-FEIRA (13) 

9 horas 
CPI de Brumadinho 
Audiência pública. 
Foram convidados representantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público estadual e da 
Defensoria Pública, entre outros. 
Brumadinho-MG 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/576093-MORO-DEFENDE-PROJETO-ANTICRIME,-MAS-OPOSICAO-CRITICA-VARIOS-PONTOS-DO-TEXTO.html
https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/anticrime/index.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575939-COMISSAO-DE-SEGURANCA-OUVIRA-MAIS-DE-20-CATEGORIAS-SOBRE-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/575333-CCJ-APROVA-PARECER-QUE-CONSIDERA-CONSTITUCIONAL-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/576167-MAIA-PEDE-AO-GOVERNO-ALTERACOES-NO-DECRETO-SOBRE-PORTE-DE-ARMAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/576186-210-ANOS-DA-POLICIA-MILITAR-DO-RJ-SAO-CELEBRADOS-NA-CAMARA.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/576001-FINANCIAMENTOS-PUBLICOS-PODERAO-TER-EXIGENCIA-DE-PROTECAO-DE-DIREITOS-HUMANOS.html
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55467
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10 horas 
Sessão Solene  
Homenagem ao Dia de Nossa Senhora de Fátima. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

TERÇA-FEIRA (14) 

9 horas 
Câmara dos Deputados; Senado Federal; Universidade de Brasília (UnB); e Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia em Democracia Digital 
8º Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política. 
Interlegis-Senado 

9 horas 
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social 
Encontro de Economistas em Defesa da Previdência Social e contra a PEC 6/19.  
Auditório Nereu Ramos 

9h30  
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
1º Seminário Nacional de Governo Aberto em Clima, Florestas e Agricultura. 
Auditório Freitas Nobre 
 
10 horas 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
Palestra para demonstrar as atividades desta Comissão Permanente, quanto a suas atribuições na 
diplomacia brasileira com outros países e nas atribuições relativas a Defesa Nacional. 
Auditório Nereu Ramos 
 
10 horas 
Comissão Mista de Orçamento 
Audiência pública para debater a projeção anual para o exercício de 2019 de despesas de capital e receitas 
de operações de crédito a serem consideradas para o cumprimento da regra de ouro.  
Foram convidados, entre outros, representante do Ministério da Economia; da Secretaria de Orçamento 
Federal; e do Tribunal de Contas da União. 
Plenário 2 

10 horas 
Comissão de Educação 
Audiência pública sobre o Enem 2019. 
Foram convidados, entre outros, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), Elmer Coelho Vicenzi; a presidente do Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (Consed), Cecília Motta; e um representante do Ministério da Educação (MEC). 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 10 
 
10 horas 
Comissão Mista sobre a MP 873/19 
Medida provisória que altera a Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre a contribuição sindical. 
Eleição o presidente e o vice-presidente. 
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado 

10h30 
Comissão de Viação e Transportes  

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55487
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55488
https://www12.senado.leg.br/institucional/eventos/agenda/8deg-congresso-da-associacao-brasileira-de-pesquisadores-em-comunicacao-e-politica
https://www12.senado.leg.br/institucional/eventos/agenda/8deg-congresso-da-associacao-brasileira-de-pesquisadores-em-comunicacao-e-politica
http://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento;jsessionid=B353177A43F955E7FA85F78858597E46.prod1n1-secomp.camara.gov.br?id=65188
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55291
https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=65832
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55473
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55079
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/912
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54841
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Audiência pública para debater as obras de infraestrutura previstas para o estado de Sergipe, o trecho 
rodoviário da BR-101 Nordeste e a concessão da BR-235, no trecho rodoviário delegado ao estado de 
Sergipe.  
Foram convidados, o ministro da Infraestrutura, Tarcisio Gomes de Freitas; e o diretor-geral do 
departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Antônio Leite dos Santos Filho. 
Plenário 11 

10h30 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
Audiência pública para debater os crimes de ódio e intolerância (PL 7582/14). 
Foram convidados, entre outros, a subprocuradora-geral da República, Deborah Duprat; o conselheiro 
membro da Comissão Permanente dos Direitos da População em Situação de Rua do CNDH, Leonildo José 
Monteiro Filho; e a diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos, Rosita Milesi. 
Plenário 9 

11 horas 
Sessão Solene  
Homenagem aos 131 anos da assinatura da Lei Áurea. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia 
Audiência pública para debate dos preços das passagens aéreas em voos domésticos, com ênfase nas 
tarifas cobradas para os estados do Acre e Rondônia e na política de desenvolvimento e subsídio aéreo na 
Amazônia Legal. 
Foram convidados, entre outros,o superintendente substituto de Serviços Aéreos da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac), Roberto da Rosa Costa; e o subprocurador da República e coordenador da 3ª Câmara 
- Consumidor e Ordem Econômica, Augusto Aras. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário a definir 

14 horas 
Comissão de Viação e Transportes  
Seminário para discutir medidas de segurança para os agentes mais vulneráveis no trânsito. 
Plenário 11 

14 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  
Audiência pública para debater a política de preços mínimos de café.  
Foram convidados, entre outros, o presidente da Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel 
(Cooabriel), Luiz Carlos Bastianello; e o representante da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de 
Guaxupé (Cooxupé), Mário Ferraz de Araújo. 
Plenário 6 

14 horas 
Comissão de Legislação Participativa 
Audiência pública sobre benefícios previdenciários (MP 871/19) e contribuição sindical (MP 873/19).  
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Economia e da Casa Civil; e da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT).  
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário a definir 

14 horas 
Comissão de Finanças e Tributação 
Audiência pública para discutir a cobrança de altas taxas de juros e tarifas pelos bancos. 
Foram convidados, entre outros, a gerente de Economia, Estatística e Competitividade da Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Maria Cristina Zanella; e o diretor executivo 
da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), Ricardo de Barros 
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Vieira.  
Plenário 4 

14 horas 
Comissão Mista de Orçamento 
Audiência pública, para discussão do projeto da LDO 2020. 
Foi convidado o ministro da Economia, Paulo Guedes.  
Plenário 2 

14h30 
Comissão Externa do Fundeb (PEC 15/15) 
Apresentação do plano de trabalho; e votação de requerimentos. 
Plenário 13 

14h30 
Comissão Especial do Orçamento Impositivo (PEC 34/19) 
Votação de requerimentos. 
Plenário 9 

14h30 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
Eleição dos vice-presidentes; e votação de projetos. 
Plenário 1 

14h30 
Comissão Especial da Reforma da Previdência (PEC 6/19) 
Audiência pública para debater o regime próprio de Previdência Social (RPPS) da União, dos estados e dos 
municípios; e votação de requerimentos. 
Foram convidados, entre outros, o secretário adjunto de Previdência no Ministério da Economia, Narlon 
Gutierre Nogueira; e um representante da Confederação Nacional de Municípios (CNM).  
Plenário 10 

14h30 
Comissão Externa sobre casos de Violência Doméstica contra a Mulher  
Audiência pública para debater as experiências bem sucedidas de acolhimento de mulheres em situação de 
violência.  
Foram convidados, entre outros, a representante da Casa Tina Martins (MG), Indira Xavier; a coordenadora 
do Centro de Defesa e de Convivência da Mulher Helena Vitória (SP), Rute Alonso da Silva; e a 
coordenadora do Programa Promotoras Legais Populares (SP), Marília Kayano Morais. 
E votação de requerimentos. 
Plenário 5 

14h30 
Comissão Mista sobre a MP 872/19 
Medida provisória que amplia o prazo de gratificação paga a servidores cedidos à AGU 
Votação do relatório do senador Telmário Mota (Pros-RR). 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

15 horas 
Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; e de Seguridade Social e Família  
Audiência pública para debater o Decreto 9.759/19 e a Continuidade do Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa Idosa (CNDI).  
Foram convidados, entre outros, o ministro da Casa Civil da Presidência, Onyx Lorenzoni; o secretário 
nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Antonio Fernandes Toninho Costa; e a presidente do Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa Idosa (CNDI), Maria Lúcia Secoti. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 7 
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15h30 
Comissão Externa que acompanha os Trabalhos do Ministério da Educação 
Reunião de trabalho. 
Plenário 13 
 
16 horas 
Votações em Plenário 
A pauta inclui, entre outros itens, a Medida Provisória 863/18, que autoriza até 100% de capital estrangeiro 
em companhias aéreas com sede no Brasil. 
Plenário Ulysses Guimarães 

QUARTA-FEIRA (15) 

9 horas 
Sessão Solene 
Homenagem aos 74 anos de criação do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Comissão Mista sobre a MP 875/19 
Medida provisória que cria auxílio emergencial para vítimas de Brumadinho (MG). 
Votação do relatório do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG). 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

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

9h30 
Comissão de Viação e Transportes 
Audiência pública para debater o preço desproporcional das passagens aéreas e medidas para garantir o 
aumento da concorrência no setor aéreo.  
Foram convidados, entre outros, o diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Juliano Alcântara 
Noman; o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz; e o 
secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luciano Benetti Timm 
Plenário 11 

9h30 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Seminário sobre Segurança das Barragens.  
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 2 

10 horas 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
Pauta a ser definida.  
Plenário 3 

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

10 horas 
Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Violência nas Escolas 
Lançamento da frente.  
Auditório Freitas Nobre 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55187
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
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10 horas 
Frente Parlamentar Mista de Energia Limpa e Sustentável 
Lançamento da frente.  
Salão Nobre 

10 horas 
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia 
Audiência pública para debater a efetividade da ZFM em estudo da Fundação Getúlio Vargas. 
Foram convidados, entre outros, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles; o secretário de Tecnologias 
Aplicadas do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Maurício Pazini Brandão; e o 
representante da Fundação Getúlio Vargas, Marcio Holland. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 15 

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

10 horas  
Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Educação 
Audiência pública, com a participação do ministro da Educação, Abraham Weintraub.  
Plenário 10 

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

10 horas 
Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Desenvolvimento Urbano  
Audiência pública sobre a tecnologia 5G. 
Foram convidados, entre outros, o superintendente de Planejamento e Regulamentação substituto da 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Felipe Roberto de Lima; e os vice-presidentes de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), 
Alberto Paradisi; e da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 
Competitivas (TelComp), Tomás Fuchs. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 13 

10 horas 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 
Audiência pública para debater as perspectivas das reformas da área econômica e as propostas para 
retomada do crescimento. 
Foram convidados o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da 
Economia, Carlos Alexandre Jorge da Costa; e o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, 
Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Caio Megale.  
Plenário 5 

10 horas 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
Votação do relatório do deputado João Roma (PRB-BA) sobre a reforma tributária (PEC 45/19). 
Plenário 1 

10 horas  
Comissão de Defesa do Consumidor 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 8 
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10 horas 
Comissão de Finanças e Tributação 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 4 

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

11 horas 
Sessão Solene  
Homenagem ao centenário do Jornal do Commercio de Pernambuco.  
Plenário Ulysses Guimarães 

11 horas 
Comissão de Viação e Transportes  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 11 

13 horas 
Comissão do Esporte 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 4 

13h30 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
Apresentação do relatório final 2018 da subcomissão especial que estudou os projetos de lei que alteram o 
Estatuto do Idoso; e votação de projetos. 
Plenário 16 

11h45 
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial  
Lançamento da frente.  
Salão Nobre 

14 horas 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
Audiência pública sobre a agenda legislativa pelos direitos LGBTI. 
Foram convidados, entre outros, o presidente nacional da OAB do Brasil, Felipe Pires Terto; o diretor 
presidente da Aliança Nacional ABGLTI+, Toni Reis; e a representante do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, Marina 
Reidel. 
Plenário 9 

14 horas 
Comissão do Esporte 
Subcomissão Especial da Indústria do Esporte  
Instalação e eleição do presidente e do vice-presidente. 
Plenário 4 

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

14 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55445
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Votação de projeto e requerimento. 
Plenário 13 

14 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 15 

14 horas  
Comissão de Legislação Participativa  
Votação de sugestão. 
Plenário 3 

14 horas 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 
Votação de projetos. 
Plenário 5 

14 horas 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 6 

14h30 
Comissão Especial sobre o Fundo de Participação dos Municípios (PEC 391/17) 
Instalação e eleição do presidente e vice-presidente. 
Plenário 6 

14h30 
Comissão Especial da Reforma da Previdência (PEC 6/19) 
Audiência pública para debater o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 
Foram convidados: o economista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
Fabio Giambiagi; e o subsecretário do Regime Geral de Previdência Social da Secretaria de Previdência do 
Ministério da Economia, Rogério Nagamine Costanzi. 
Plenário 1 

14h30 
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Idosos 
Lançamento da frente.  
Auditório Freitas Nobre 

14h30 
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Amazônia 
Lançamento da frente.  
Auditório Salão Verde 

14h30 
Comissão Mista sobre a MP 876/19 
Medida provisória que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. 
Votação do plano de trabalho. 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

15 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
Audiência pública sobre a agenda legislativa das pessoas com deficiência. 
Foram convidados, entre outros, o representante da Central Única dos Trabalhadores no Conselho Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Isaias Dias; o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (Conade), Marco Antônio Castilho Carneiro; e a representante da Rede Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Ana Claudia Mendes de Figueiredo. 
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Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 13 

16 horas 
Votações em Plenário 
Pauta que inclui as propostas remanescentes do dia anterior e três projetos de lei de autoria do Senado, 
entre eles o PL 1292/95 (nova lei de licitações). 
Plenário Ulysses Guimarães 

QUINTA-FEIRA (16) 

9 horas 
Votações em Plenário 
Pauta remanescente do dia anterior e análise de acordos internacionais. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9h05 
Sessão Solene  
Homenagem ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial. 
Plenário Ulysses Guimarães 

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

9 horas 
Comissão de Educação 
Subcomissão Permanente de Financiamento da Educação Básica  
Reunião de trabalho. 
Sala 170-C do anexo 2 

9h30 
Comissão Especial da Reforma da Previdência (PEC 6/19) 
Audiência pública para debater aposentadoria da pessoa submetida a condições prejudiciais à saúde; 
aposentadoria da pessoa com deficiência; e aposentadoria por invalidez. 
Foram convidados: o diretor de programa na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho no Ministério da 
Economia, Felipe Mêmola Portela; e o coordenador-geral de Assuntos Tributários na Procuradoria-Geral 
Adjunta de Consultoria Tributária e Previdenciária da PGFN, Mário Augusto Carboni.  
Plenário 2 

10 horas 
Comissão de Educação 
Subcomissão Permanente de Educação Infantil e Primeira Infância 
Reunião de trabalho. 
Sala 170-C do anexo 2 

10 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  
Audiência pública sobre a nova política de crédito agropecuário que o governo pretende implantar. 
Foram convidados, entre outros, representantes dos ministérios da Economia; e da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; e do Banco do Brasil. 
Plenário 6 

10 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  
47ª Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá. 
Maringá (PR) 
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10 horas  
Comissão de Seguridade Social e Família  
Audiência pública sobre a reforma da Previdência (PEC 6/19). 
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Economia; da Associação Nacional de 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip); e da Associação do Ministério Público da Bahia. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 7 

10 horas 
Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; de Finanças e 
Tributação; e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara; e de Assuntos Econômicos; da 
Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal  
Audiência pública para avaliar o cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e 
cambial. 
Foi convidado o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. 
Plenário 5 

16 horas 
Votações em Plenário 
Pauta remanescente da sessão anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

SEXTA-FEIRA (17) 

9 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

15 horas 
Sessão Solene  
Homenagem ao Dia do Assistente Social. 
Plenário Ulysses Guimarães 

Link:   https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/575979-AGENDA-DA-

SEMANA.html 

  

2.      PODER LEGISLATIVO -    

    

2.1      PROPOSIÇÕES APRESENTADAS   

Tempo de contribuição e idade mínima são pilares da reforma da Previdência 

Apresentada para promover uma série de mudanças no sistema previdenciário brasileiro, a 

proposta de reforma da Previdência (PEC 6/2019) já está sendo modificada no Congresso 

Nacional. Mas o governo não parece disposto a abrir mão de ao menos três itens: a idade 

mínima para aposentadoria, o tempo mínimo de contribuição e a progressão das alíquotas 

para servidores e trabalhadores da iniciativa privada. 

Segurança pública é tema da Coluna Lá e Cá, com Marcio Bittar e Rogério Carvalho 

Os senadores Marcio Bittar (MDB-AC) e Rogério Carvalho (PT-SE) analisam neste 

programa uma das maiores preocupações dos brasileiros: a segurança pública. Eles 

destacam as propostas do pacote anticrime (PL 1.864/2019, PL 1.865/2019 e PLP 

89/2019), em debate no Senado, e outras medidas para tornar as penas mais rigorosas. 
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https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/575979-AGENDA-DA-SEMANA.html
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/06/idade-minima-e-tempo-de-contribuicao-sao-pontos-centrais-da-reforma-da-previdencia
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459
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                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA  

  
  
 

Paim condena troca de votos para reforma da Previdência por cargos em ministérios 

O senador Paulo Paim (PT-RS) lamentou nesta terça-feira (7) o teor de notícia publicada 

pelo jornal Folha de S. Paulo, de que o governo planeja recriar dois ministérios para 

conseguir votos favoráveis à reforma da Previdência, na comissão especial que analisa o 

tema na Câmara dos Deputados. 

Major Olímpio destaca medidas em discussão para recuperar finanças dos estados 

O senador Major Olímpio (PSL-SP) participou da reunião com os governadores na manhã 

desta quarta-feira (8). O parlamentar destacou as demandas apresentadas pelos 

governadores ao Congresso e ao presidente Jair Bolsonaro. Ainda segundo ele, na reunião, 

demonstraram apoio à reforma da Previdência. 

Policiais deverão registrar no BO se vítima de violência doméstica tem deficiência 

Projeto aprovado pelo Plenário do Senado (PLC 96/2017), que vai à sanção presidencial, 

prevê a obrigatoriedade de o policial incluir no Boletim de Ocorrência (BO) se a vítima de 

violência doméstica tem deficiência. O registro policial, também conhecido como BO, 

também deverá esclarecer se a agressão sofrida pela mulher causou danos permanentes 

ou agravou a deficiência preexistente. 

Senadores anunciam medidas contra decreto do porte de armas 

Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Fabiano Contarato (Rede-ES) 

apresentaram nesta quarta-feira (8) um projeto de decreto legislativo (PDL) para suspender 

o decreto presidencial que facilita o acesso ao porte de armas para várias categorias 

profissionais. O PDL 238/2019 passará pela Comissão de Constituição, justiça e Cidadania 

(CCJ) e depois pelo Plenário. 

Reforma da Previdência altera regras para aposentadorias especiais 

A alteração das regras das aposentadorias especiais é um dos pontos mais polêmicos 

da proposta de reforma da Previdência (PEC 6/2019) encaminhada pelo governo Bolsonaro 

ao Congresso Nacional e que está em análise na Câmara dos Deputados. As mudanças 

atingem categorias como a dos professores, a dos policiais civis e federais e a dos agentes 

penitenciários. 

Em sessão especial, senadores exaltam os policiais militares do DF 

O Senado realizou uma sessão especial na tarde desta sexta-feira (10) para homenagear 

a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A PMDF foi instalada em Brasília em 1966, 

constituída por profissionais vindos da PM do Rio de Janeiro, oficiais do Exército e outros 

trabalhadores de segurança pública. O senador Izalci Lucas (PSDB-DF), que sugeriu a 

homenagem e presidiu a sessão, afirmou que a PMDF é uma corporação que “há 210 anos 

cuida da nossa gente”. Em Brasília, a PM está há 53 anos. 
 

3.       PODER JUDICIÁRIO   

    

3.1     SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL   

Plenário nega liminares em ADIs sobre imunidade de deputados estaduais                                    

A ações foram ajuizadas contra dispositivos das constituições do Rio Grande do Norte, Rio 

de Janeiro e de Mato Grosso que estendem aos deputados estaduais imunidades previstas 

na Constituição Federal para parlamentares federais, como a possibilidade de a Casa 

Legislativa resolver sobre a prisão de seus membros.                                                            Plenário 

do Supremo julga listas de ADIs do ministro Gilmar Mendes 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/07/paim-condena-troca-de-votos-para-reforma-da-previdencia-por-cargos-em-ministerios/#conteudoPrincipal
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2019/05/major-olimpio-destaca-medidas-em-discussao-para-recuperar-financas-dos-estados
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/05/policiais-deverao-registrar-no-bo-se-vitima-de-violencia-domestica-tem-deficiencia
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130629
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/08/senadores-anunciam-medidas-contra-decreto-do-porte-de-armas
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136653
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/10/reforma-da-previdencia-altera-regras-para-aposentadorias-especiais
http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/10/em-sessao-especial-senadores-exaltam-os-policiais-militares-do-df
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=410496
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410704
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410704
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Na sessão plenária desta quarta-feira (9), o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou sete 

ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) de relatoria do ministro Gilmar Mendes 

ajuizadas contra normas dos Estados do Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, 

Maranhão, Mato Grosso do Sul e Ceará. As ações tratam de temas como a contratação de 

serviços de transporte de veículos, bloqueio de celular em presídios e promoção de juízes, 

entre outros.  

6.  ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME  

 

VISITA DO DEPUTADO SUBTENENTE GONZAGA À FENEME 

Na manhã desta data (08/05), a Diretoria e demais Oficiais da FENEME receberam na sua 

sede em Brasília, a visita do Deputado Federal Subtenente Gonzaga. A referida visita e 

posterior diálogo visou tratar da tramitação da PEC 06/19 e pontos do seu texto no que trata 

dos militares Estaduais e do DF. 

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,13 de abril de 2019.  

  

  

  

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

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