‘

Semana de 04 a 06 de Setembro de 2017

CONGRESSO NACIONAL

PLENÁRIO

MEDIDAS
PROVISÓRIAS

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, convocou sessão
do Congresso Nacional para terça-feira (05), às 19h. Na pauta
consta a deliberação das emedas destacadas ao Projeto de Lei do
Congresso nº 17/17 que altera a Lei nº 13.408/16 (Lei
Orçamentária de 2017) e a Lei nº 13.473/17 (que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de
2018)

Está marcada uma Audiência Pública na terça-feira, às
14h30min, para debater a MP nº 785/17 que altera seis leis para
tratar da reforma do Fies: altera as formas de concessão e
pagamento; altera o modelo de gestão, criando o Comitê Gestor
do Fundo de Financiamento Estudantil – CG-Fies; e inclui como
fontes de recursos para o Fies os Fundos Constitucionais do
Centro-Oeste (FCO), Nordeste (FNE) e do Norte (FNO). Foram
convidadas a Presidente da UNE, Marianna Dantas; a Presidente
da UBES, Camila Lanes; e a Presidente da ANPG, Tamara Naiz.
SENADO FEDERAL

PLENÁRIO

O Plenário do Senado tem como pauta a deliberação de
dois Projetos de Lei de Conversão (PLV), dois Projetos de Lei do
Senado (PLS), dois Projetos de Lei da Câmara (PLC), três
Propostas de Emendas à Constituição (PEC), três Projetos de
Decreto Legislativo (PDS) e dois Requerimentos (REQ).
É destaque a deliberação do PLS Nº 206/17 que altera as
Leis dos Partidos Políticos e das Eleições (Leis 9.096/95 e
9.504/97) para instituir o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, permitir a propaganda eleitoral paga no rádio e na
televisão, e restringir o horário eleitoral gratuito aos canais de
rádio e de televisão de responsabilidade do poder público.
Também consta na pauta a deliberação do PLC nº 202/15

‘

que o Poder Executivo manterá atualizadas e disponíveis para
consulta pública todas as informações relativas à gestão dos
recursos do Fundo Partidário, do Fundo de Amparo ao
Trabalhador – FAT, do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, do Fundo Nacional de
Saúde – FNS e dos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PLENÁRIO

A Câmara dos Deputados se reunirá em Sessão Deliberativa
Extraordinária na terça-feira (04), ás 16 horas. Consta na pauta a
deliberação da PEC 282/16, vinda do Senado (PEC 36/16), que
altera a Constituição Federal para vedar as coligações nas eleições
proporcionais, disciplinar a autonomia dos partidos políticos e
estabelecer normas sobre fidelidade partidária e funcionamento
parlamentar dos partidos políticos; e estabelece normas de
transição.

PAUTA NAS COMISSÕES

EDUCAÇÃO

Educação Ética

Educação
indígena

Senado Federal| CE | 05 (terça)
Requerimento de Audiência Pública - Requer, a realização de audiência pública,
no âmbito desta Comissão, para instrução do Projeto de Lei do Senado Nº 124, de
2016, que altera a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema
Nacional e Avaliação da Educação Superior (SINAES), para incluir a alfabetização de
jovens e adultos como critério de responsabilidade social a ser avaliado.
Senado Federal | CE | 05 (Terça)

PLS 737/15 - Institui os territórios étnico-educacionais como forma facultativa de
organização da educação escolar indígena.

‘

Alfabetização de Senado Federal | CE | 05 (Terça)
jovens e adultos

PLS 124/16 - Altera a lei que institui o Sistema Nacional e Avaliação da Educação
Superior (SINAES) para incluir a alfabetização de jovens e adultos como critério de
responsabilidade social a ser avaliado.

Educador social

Senado Federal | CAS | 06 (Quarta)
PLS 328/15 - Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educadora e Educador
Social, relacionada à realização de ações afirmativas, mediadoras e formativas, com
atuação dentro ou fora dos âmbitos escolares, a partir das políticas públicas definidas
pelos órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal ou municipais.

Fundo Nacional Câmara dos Deputados| CFT | 05 (Terça)
de
Educação
PL 1228/15 - que "institui o fundo Nacional de Educação Ambiental - FNEA e dá
Ambiental

outras providências".

Direito social
educação

à Câmara dos Deputados | CSSF | 06 (Quarta)

PL 3625/15 - "estabelece Diretrizes para o acesso ao direito social à educação e para
a priorização dos ideais de coletividade, de solidariedade, do trabalho voluntário e dá
outras providências".

JUVENTUDE
Dispõe sobre
protagonismo
jovem

o Câmara dos Deputados| Comissão de Cultura| 05 (terça)

PL 1447/15 – Cria o Programa Nacional de Incentivo ao Protagonismo Juvenil para
estudantes da 6ª a 9ª série do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas. O
Relatório do relator, deputado Giuseppe Vecci (PSDB/GO), pela reprovação.

Altera o Estatuto Câmara dos Deputados | Comissão de Viação e Transportes (CVT)| 05 (terça)
da Juventude

PL 5048/16 – Altera a redação do caput do art. 32 da Lei nº 12.852/13 que dispõe
sobre o Estatuto da Juventude para incluir o transporte interestadual e semiurbano no
sistema de reserva de vagas para jovens de baixa renda.
O Relatório do relator, deputado Marcelo Álvaro Antônio (PR/MG), é pela aprovação
com substitutivo.

‘
Altera o Estatuto
da Criança e do
Adolescente

Câmara dos Deputados | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC)| 05 (terça)
PL 3212/15 – Altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) para
caracterizar o abandono afetivo como ilícito civil. O Relatório do relator, deputado
Fausto Pinato (PP/SP), é pela aprovação.

Semana Nacional
de Combate à
Sexualização de
Crianças e
Adolescentes

Cria estímulos
para contratação
de profissionais
beneficiários do
Pronatec

Altera o Estatuto
da Criança e do
Adolescente

Altera o Estatuto
da Criança e do
Adolescente

Câmara dos Deputados | Comissão de Constituição e Cidadania (CCJC)| 05
(terça)
PL 1454/15 – Institui a Semana Nacional de Combate à Sexualização de Crianças e
Adolescentes entre os dias 25 de junho e 1º de julho de cada ano O Relatório do
relator, Antonio Bulhões (PRB/SP), é pela aprovação.
Câmara dos Deputados | Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público (CTASP)| 05 (terça)
PL 5834/16 – Cria medida de estímulo à contratação de trabalhadores beneficiários do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), Lei nº
12.513/11), e dá outras providências. O Relatório do relator, deputado Cabo Sabino
(PR/CE), é pela aprovação.
Câmara dos Deputados | Comissão de Viação e Transportes (CVT)| 05 (terça)
PL 4074/15 – Altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para vedar o uso de
produto fumígeno derivado do tabaco em veículos automotores públicos ou privados,
quando neles esteja gestante, criança ou adolescente, e tipificar tal conduta como crime.
O Relatório do relator, Altineu Côrtes (PMDB/RJ)), é pela aprovação com
substitutivo.
Câmara dos Deputados | Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
(CMULHER) | 05 (terça)
PL 5154/16 – Modifica o art. 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente para
determinar a separação dos internos em razão do sexo e dá outras providências. O
Relatório da relatora, deputada Ana Perugini (PT/SP), é pela aprovação.

Altera o Estatuto
da Criança e do
Adolescente

Câmara dos Deputados | Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)| 06
(quarta)
PL 8219/14 – Altera o art. 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069/90) para prever tentativas de reinserção familiar da criança ou do adolescente. O
Relatório do relator, deputado Diego Garcia (PHS/PR), é pela aprovação

‘
Semana de Orientação
sobre a Gravidez na
Adolescência

Câmara dos Deputados | Comissão de Seguridade Social e Família
(CSSF)| 06 (quarta)
PL 6/15 – Institui a Semana de Orientação sobre a Gravidez na Adolescência
na primeira semana do mês de maio. O Relatório do relator, deputado Elizeu
Dionizio (PSDB/MS), é pela aprovação

MEIO AMBIENTE
Funai e política indigenistaSenado Federal | CMA | 5 (terça)

Audiência Pública debater a autorização prévia da FUNAI para a negociação de
títulos mobiliários no Mercado Brasileiro de Redução de Emissões relativos a
emissões de gases de efeito estufa evitadas certificadas em terras indígenas.
Conta com a presença dos seguintes convidados:
- EVERTON FRASK LUCERO, Secretário de Mudança do Clima e Florestas
do Ministério do Meio Ambiente;
- MÁRCIO ROJAS DA CRUZ, Coordenador-Geral do Clima da Secretaria de
Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações;
- Representante do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação
Getúlio Vargas – Gvces;
- Representante do Observatório do Clima.
Licenciamento
ambiental

(Requerimento nº 29/17, do Senador Airton Sandoval Santana (PMDB/SP_
Câmara dos Deputados | CME | 5 (terça)
PL 7813/17 - Estabelece as condições específicas para as atividades de
avaliação e aproveitamento de potenciais hidráulicos para geração de energia
elétrica em terras indígenas. O relatório do relator, deputado Abel Mesquita Jr.
(DEM/RR), é pela aprovação.

Licenciamento
ambiental

Câmara dos Deputados | CMADS | 5 (terça)
PL 5106/16 - Torna obrigatória a utilização de percentuais mínimos de energia
oriunda de fontes renováveis em projetos de irrigação pública. O Relatório do
relator, deputado Daniel Coelho (PSDB/PEC), é pela aprovação com uma
emenda.

