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

Executivo, no plano federal, na semana do dia 22 a 26 de abril 2019 .  

   

  

1.       PODER LEGISLATIVO -       

  

  

 

1.1  TRABALHO E PREVIDÊNCIA   

Líder do Solidariedade afirma que há acordo para votar Previdência hoje na CCJ 

Em reunião na residência oficial com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, líderes 

partidários fecharam acordo para votar a admissibilidade da reforma da Previdência (PEC 

6/19) hoje na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.  O líder do Solidariedade, 

Augusto Coutinho (PB), afirmou que a tendência é que até o final da noite de hoje o texto 

seja aprovado no colegiado. Segundo ele, ficou acertada a retirada de quatro pontos do 

texto antes de aprová-lo e encaminhar à comissão de especial. 

Relator apresentará à CCJ texto que altera reforma da Previdência 

O deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), relator da reforma da Previdência 

(PEC 6/19) na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, anunciou em entrevista 

coletiva que apresentará uma complementação de voto para retirar quatro pontos da 

proposta do Executivo. Freitas estava acompanhado do secretário especial de Previdência 

do governo Bolsonaro, Rogério Marinho. 

CCJ aprova parecer que considera constitucional a reforma da Previdência 

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

aprovou nesta terça (23), por 48 votos a 18, a admissibilidade da reforma da Previdência 

proposta pelo governo Bolsonaro (PEC 6/19). O texto, em tramitação na Câmara há dois 

meses, segue para a análise de comissão especial a ser instalada na quinta (25), segundo 

a líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP). 

Maia quer instalar comissão especial da reforma da Previdência já na quinta-feira 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que acompanhou a votação da reforma da 

Previdência (PEC 6/19) na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), disse 

após a aprovação da medida que vai tentar instalar a comissão especial que analisará o 

mérito da proposta já nesta quinta-feira (25). 

Rodrigo Maia cria comissão especial para discutir reforma da Previdência 

O colegiado será composto por 49 membros e 49 suplentes. O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, criou hoje a comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência 

(PEC 6/19). O colegiado será composto por 49 membros e 49 suplentes. O documento foi 

lido em Plenário pela deputada Geovania de Sá (PSDB-SC). 

Notícia sobre troca de emendas por Previdência gera bate-boca em Plenário 

Deputados foram ao Plenário da Câmara comentar uma notícia da Folha de S.Paulo de que 

o governo teria oferecido a liberação de R$ 40 milhões em emendas orçamentárias para 

deputados votarem a favor da reforma da Previdência (PEC 6/19). O tema gerou bate-boca 

e um início de confusão entre os parlamentares em Plenário. 

 

Para Maia, mobilização de deputados favoreceu aprovação da reforma da Previdência 

na CCJ 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575308-LIDER-DO-SOLIDARIEDADE-AFIRMA-QUE-HA-ACORDO-PARA-VOTAR-PREVIDENCIA-HOJE-NA-CCJ.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575310-RELATOR-APRESENTARA-A-CCJ-TEXTO-QUE-ALTERA-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://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4A9A6076F089C14A3FB91DEE47B76F4B.proposicoesWeb2?codteor=1735702&filename=Parecer-CCJC-23-04-2019
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575333-CCJ-APROVA-PARECER-QUE-CONSIDERA-CONSTITUCIONAL-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575353-MAIA-QUER-INSTALAR-COMISSAO-ESPECIAL-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-JA-NA-QUINTA-FEIRA.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/575384-RODRIGO-MAIA-CRIA-COMISSAO-ESPECIAL-PARA-DISCUTIR-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575397-NOTICIA-SOBRE-TROCA-DE-EMENDAS-POR-PREVIDENCIA-GERA-BATE-BOCA-EM-PLENARIO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575333-CCJ-APROVA-PARECER-QUE-CONSIDERA-CONSTITUCIONAL-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575401-PARA-MAIA,-MOBILIZACAO-DE-DEPUTADOS-FAVORECEU-APROVACAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-NA-CCJ.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575401-PARA-MAIA,-MOBILIZACAO-DE-DEPUTADOS-FAVORECEU-APROVACAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-NA-CCJ.html
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O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta quarta-feira (24) que 

a aprovação da reforma da Previdência (PEC 6/19) na Comissão de Constituição e Justiça 

e de Cidadania (CCJ) foi uma vitória do Legislativo e que o governo demonstrou interesse 

em dialogar e construir em conjunto essa aprovação. 

Marcelo Ramos será o presidente da Comissão da Reforma da Previdência 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciou o deputado Marcelo 

Ramos (PR-AM) como presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência. A 

relatoria ficará com o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). 

INSS espera economia de R$ 5 bi por mês com MP de combate a fraudes na 

Previdência 

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Renato Vieira, afirmou nesta 

quinta-feira (25) que a Medida Provisória 871/19, que busca coibir fraudes e pagamentos 

irregulares nos benefícios previdenciários, tem o potencial de economizar R$ 5 bilhões por 

mês. Esse é o valor do total de 11% da folha de pagamento do instituto que o Tribunal de 

Contas da União (TCU) acredita que é irregular. 

1.2      COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO   

Grupo de trabalho debate pacote anticrime com especialistas 

Entre os temas a serem discutidos, estão os crimes de resistência e a criação de milícias 

privadas. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime do governo federal promove 

audiência hoje para debater mudanças legislativas relacionadas ao combate ao crime 

organizado. Entre os temas a serem discutidos com especialistas estão crimes de 

resistência, comércio ilegal e tráfico internacional de arma de fogo, tipificação da conduta 

de vender ou entregar droga ou matéria prima a policial disfarçado e constituição de milícia 

privada, entre outros. 

Comissão debate financiamento da segurança pública 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado promove audiência 

pública nesta tarde para debater o financiamento do Sistema Único de Segurança Pública 

(Susp). O pedido para realização do debate é da deputada Policial Katia Sastre (PR-SP). 

Projeto cria política de saúde e segurança para policiais e bombeiros 

Projeto cria política de saúde e segurança para policiais e bombeiros 

O Projeto de Lei 797/19 cria uma política pública, chamada de Diretriz de Segurança e 

Saúde no Trabalho dos Profissionais de Segurança Pública, orientada para garantir as 

condições de trabalho dos policiais e bombeiros militares. A proposta tramita na Câmara 

dos Deputados. 

Proposta cria incentivo para financiamento de projetos de segurança pública 

O Projeto de Lei 1003/19 permite que pessoas físicas e jurídicas possam utilizar até 4% do 

Imposto de Renda (IR) devido para financiar, por meio de patrocínio ou doação, projetos de 

segurança pública aprovados pelo Ministério da Justiça. O texto tramita na Câmara dos 

Deputados. 

Custo das medidas do pacote anticrime preocupa especialistas 

O financiamento do pacote anticrime do governo Bolsonaro preocupa deputados e 

especialistas ouvidos no grupo de trabalho sobre legislação penal e processual penal. O 

tema foi debatido em audiência pública ontem com representantes do Executivo, do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União. 
  

1.3  POLÍTICA    

Nova frente parlamentar vai defender a reforma política 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575333-CCJ-APROVA-PARECER-QUE-CONSIDERA-CONSTITUCIONAL-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575447-MARCELO-RAMOS-SERA-O-PRESIDENTE-DA-COMISSAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575502-INSS-ESPERA-ECONOMIA-DE-R$-5-BI-POR-MES-COM-MP-DE-COMBATE-A-FRAUDES-NA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/575502-INSS-ESPERA-ECONOMIA-DE-R$-5-BI-POR-MES-COM-MP-DE-COMBATE-A-FRAUDES-NA-PREVIDENCIA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/570684-MP-DIFICULTA-CONCESSAO-DE-BENEFICIOS-PREVIDENCIARIOS-E-BUSCA-COIBIR-FRAUDES.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/575286-GRUPO-DE-TRABALHO-DEBATE-PACOTE-ANTICRIME-COM-ESPECIALISTAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575286-GRUPO-DE-TRABALHO-DEBATE-PACOTE-ANTICRIME-COM-ESPECIALISTAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575262-COMISSAO-DEBATE-FINANCIAMENTO-DA-SEGURANCA-PUBLICA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575471-PROJETO-CRIA-POLITICA-DE-SAUDE-E-SEGURANCA-PARA-POLICIAIS-E-BOMBEIROS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575471-PROJETO-CRIA-POLITICA-DE-SAUDE-E-SEGURANCA-PARA-POLICIAIS-E-BOMBEIROS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575483-PROPOSTA-CRIA-INCENTIVO-PARA-FINANCIAMENTO-DE-PROJETOS-DE-SEGURANCA-PUBLICA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/575580-CUSTO-DAS-MEDIDAS-DO-PACOTE-ANTICRIME-PREOCUPA-ESPECIALISTAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/575206-NOVA-FRENTE-PARLAMENTAR-VAI-DEFENDER-A-REFORMA-POLITICA.html
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Será lançada nesta tarde a Frente Parlamentar Mista pela Reforma Política. O novo 

colegiado deve ser coordenado pelo deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-

SP). “É reconhecido que o momento político propiciou ampla renovação no Congresso 

Nacional e no Poder Executivo”, afirma Orleans e Bragança. Segundo o parlamentar, essa 

renovação é um recado da população brasileira de que “o sistema político representativo 

precisa de reformas para trazer maior transparência, representatividade e estabilidade 

política de forma. 

1.7   AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS   

  

Agenda da semana  

SEGUNDA-FEIRA (29) 

9 horas 
Sessão Solene  
Homenagem ao Dia da Educação Brasileira. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
26ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola (Agrishow 2019). 
Ribeirão Preto (SP) 
 
10 horas 
Parlamento do Mercosul  
Reunião da mesa diretora e reuniões das comissões permanentes para analisar projetos em diferentes áreas temáticas. 
Montevidéu (Uruguai) 
 
10 horas 
Comissão Externa sobre a Crise na Fronteira da Venezuela com o Brasil 
Visita técnica à cidade Boa Vista, com o objetivo de apurar os impactos, nos serviços públicos e na economia desse 
ente federado, causados pela migração de cidadãos venezuelanos.  
Boa Vista (RR) 
 
14 horas - Cancelada 
Comissão de Educação 
Subcomissão de Educação Infantil e Primeira Infância 
Reunião.  
Sala 170 do anexo 2. 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14h30 
Comissão Externa sobre Crise Socioambiental na Região de Belém (PA)  
Audiência pública para tratar da situação do aterro sanitário de Marituba e contribuir na busca de soluções que evitem e 
sanem prejuízos que venham a ser causados pelo fim das atividades do empreendimento. 
Belém (PA) 

15 horas 
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). 
Votação do relatório do deputado Sergio Souza (MDB-PR). 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55259
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55243
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55276
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55267
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55260
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55255
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16 horas 
Comissão de Finanças e Tributações 
Subcomissão Especial da Reforma Tributária 
Votação do plano de trabalho.  
Piso Superior, Sala 136, ala C, anexo 2 

16 horas - Cancelada 
Votações em Plenário 
A pauta inclui, entre outros itens, a Medida Provisória 866/18, que cria a empresa NAV Brasil para assumir as 
atribuições relacionadas à navegação aérea, atualmente a cargo da Infraero. 
Plenário Ulysses Guimarães 

TERÇA-FEIRA (30) 

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

9h05 
Sessão Solene  
Homenagem aos 96 anos do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região (CUT). 
Plenário Ulysses Guimarães 

9h30 
Comissão de Viação e Transportes  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 11 

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

9h30 
Comissão Mista sobre a MP 871/19 
Medida provisória que, entre outros pontos, institui o programa especial para análise de benefícios com indícios de 
irregularidade e o programa de revisão de benefícios por incapacidade. 
Audiência pública. 
Foram convidados, entre outros, o subchefe adjunto executivo da subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil, 
Felipe Cascaes Sabino Bresciani; e a diretora de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, Marcia Eliza de 
Souza. 
Evento interativo pelo e-Cidadania 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

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

10 horas 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
Audiência pública para debater as negociações do Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia. 
Foram convidados representantes dos ministérios das Relações Exteriores; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e 
da Economia. 
Plenário 3 

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

10 horas 
CPI de Brumadinho 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55272
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55261
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/55215
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55219
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=15570
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55222
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55228
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55136
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55266
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Apresentação e debate sobre o roteiro de trabalho. 
Plenário 7 

11 horas 
Sessão Solene  
Homenagem ao Dia Nacional do Espiritismo. 
Plenário Ulysses Guimarães 
 
11 horas 
Comissão Externa sobre a Crise na Fronteira da Venezuela com o Brasil 
Visita Técnica à cidade Pacaraima (fronteira do Brasil com a Venezuela), com o objetivo de apurar os impactos, nos 
serviços públicos e na economia desse ente federado, causados pela migração de cidadãos venezuelanos. 
Pacaraima(RR) 
 
14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
26ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola (Agrishow 2019). 
Ribeirão Preto (SP) 

QUINTA-FEIRA (2) 

9 horas 
Sessão Solene  
Homenagem ao Dia do Trabalhador. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 
Comissão de Cultura 
Audiência pública para discutir ações para a defesa e fortalecimento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e da Lei 
Orgânica da Cultura (LOC) do Distrito Federal. 
Foram convidados, entre outros, a procuradora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Cíntia Costa da 
Silva; o secretário de Cultura do Distrito Federal, Adão Cândido; e o presidente da Comissão de Cultura da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Marley Mendonça Alves. 
Plenário 10 

14 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
Reunião técnica da comissão. 
Ribeirão Preto (SP) 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

SEXTA-FEIRA (3) 

9 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

11 horas 
Sessão Solene do Congresso 
Homenagem ao Dia do Líder Comunitário. 
Plenário Ulysses Guimarães 

17 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55277
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55247
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55148
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55248
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/55249


                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA  

  
  
 

Encerramento da 26ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola (Agrishow 2019). 
Ribeirão Preto (SP) 

Link: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/575391-AGENDA-DA-

SEMANA.html 

  

2.      PODER LEGISLATIVO -    

    

2.1      PROPOSIÇÕES APRESENTADAS   

Comissão vai discutir MP de combate a irregularidades na Previdência 

Em reunião marcada para a próxima quinta-feira (25), às 9h30, a comissão mista que 

analisa a Medida Provisória 871/2019, que visa combater as irregularidades em benefícios 

previdenciários, vai realizar um debate para ajudar na elaboração do parecer sobre o texto 

editado pelo governo federal. O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) é o presidente da 

comissão e o relator é o deputado Paulo Eduardo Martins (PSC-PR). 

Reforma da Previdência: uma análise das mudanças propostas para as mulheres 

Cerca de 33 milhões de brasileiros trabalham com carteira assinada, seguindo as regras da 

Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452, de 1943), com direito a férias e 13º 

salário, por exemplo. A série da TV Senado sobre reforma da Previdência (PEC 6/2019) 

mostra as possíveis mudanças para as mulheres desse grupo, caso a proposta do governo 

seja aprovada. 

Reforma da previdência dos militares será debatida na CAE 

A proposta de reforma da previdência dos militares está em análise na Câmara dos 

Deputados, mas a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado decidiu já debater a 

proposta. A audiência pública interativa está marcada para a manhã desta terça-feira (23). 

Serviço militar voluntário para mulheres está na pauta da CRE 

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) tem reunião na quarta-feira 

(24), a partir das 9h, com oito itens na pauta de votações. Deve ser votado um projeto que 

garante às mulheres o direito de prestação voluntária do serviço militar (PLS 213/2015). 

Na CDH, governo e policiais civis divergem em debate sobre Previdência 

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) debateu nesta terça-feira (23) a proposta da 

Reforma da Previdência (PEC 6/2019) voltada aos policiais civis e demais categorias 

vinculadas à segurança pública. Um embate deixou em lados opostos o interlocutor do 
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governo e os representantes dos policiais, que questionam o fim da aposentadoria especial 

e a diferenciação entre a proposta previdenciária para militares e policiais civis. 

Senadores cobram do governo a abertura de dados relativos à reforma da 

Previdência 

Durante a sessão deliberativa desta terça-feira (23), o presidente do Senado Federal, Davi 

Alcolumbre, acatou dois requerimentos de informações direcionados ao ministro da 

Economia, Paulo Guedes, sobre a reforma da Previdência. Ambos os requerimentos 

cobram a liberação de dados declarados sigilosos pelo governo e ainda serão analisados 

pela Mesa do Senado. 

Senadores querem aprofundar na CCJ discussão sobre pacote de segurança 

Os integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) farão audiências 

públicas para a instrução das propostas do pacote de segurança, apresentado em março 

por um grupo de senadores com conteúdo idêntico ao apresentado à Câmara dos 

Deputados pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Requerimentos para debater as três 

propostas foram aprovados nesta quarta-feira (24). 

3.       PODER JUDICIÁRIO   

    

3.1     SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL   

Parlamentares acionam STF contra tramitação e sigilo de documentos da Reforma 

da Previdência 

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nesta quinta-feira (25) mandados de segurança 

impetrados por parlamentares e partidos políticos conta atos relativos à Reforma da 

Previdência. Eles pedem que o STF suspenda o ato administrativo que decretou o sigilo 

dos documentos que serviram de passe à proposta da reforma e questionam atos do 

presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), relativos à tramitação da 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 6/2019. 

6.  ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME  

PRESIDENTE CNCG VISITA FENEME 

O Coronel PMSC ARAÚJO GOMES Comandante Geral da Polícia Militar de Santa Catarina 

e Presidente do CNCG – Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares 

e dos Corpos de Bombeiros Militares Coronel PM visitou a FENEME, sendo recebido pelo 

seu presidente e membros da diretoria da Entidade. 

CCJ APROVA PARECER QUE CONSIDERA CONSTITUCIONAL A REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

Relator retirou quatro trechos do texto elaborado pelo Executivo, que segue para análise 

de comissão especial. Parlamentares contrários apontam inconstitucionalidade pela falta 

de estimativa dos impactos orçamentários e financeiros. 
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados 

aprovou nesta terça (23), por 48 votos a 18, a admissibilidade da reforma da Previdência 

proposta pelo governo Bolsonaro (PEC 6/19). O texto, em tramitação na Câmara há dois 

meses, segue para a análise de comissão especial a ser instalada na quinta (25), segundo 

a líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP). 
 

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, 29 de abril 2019.  
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