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EFFECTIVE WAYS
OF STUDYING
RESULTADO
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DE JULHO
LEGISLATIVO DE 2018
OCORREU

NESTA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA (12/07/2018)

Comissão de Direitos Humanos e Minorias
Ocorreu nessa quinta-feira (12) o seminário internacional Quarenta
Anos do Tratado de Cooperação Amazônica - Sustentabilidade: um
paradigma para o desenvolvimento da Amazônia, acordo assinado em
3 de julho de 1978 por oito países (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador,
Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) e prevê ações conjuntas para o
desenvolvimento da região em áreas como preservação ambiental,
uso de recursos naturais, pesquisa científica, navegação e comércio
na região de fronteira. 20 anos depois, foi criada a Organização do
Tratado de Cooperação Amazônica, com sede em Brasília.

Comissões de Direitos Humanos e Minorias e Fiscalização Financeira e Controle
Ocorreu nessa quinta-feira (12) a audiência pública para discutir
os direitos territoriais dos Povos das Águas da Região Norte de
Minas Gerais. O debate atendeu a requerimentos dos deputados
mineiros Padre João (PT) e Patrus Ananias (PT), que explicaram
que os conflitos fundiários no Norte de Minas têm sido
discutidos e retratados em alguns espaços de debate.

OCORREU

NESTA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA (11/07/2018)

Comissão de Direitos Humanos e Minorias
Ocorreu nessa quarta-feira a audiência pública para discutir
as circunstâncias da morte do estudante Marcus Vinícius, 14
anos, no Complexo da Maré/RJ, em 20 de junho de 2018,
quando ele ia uniformizado para a escola. Os parlamentares
explicaram que o adolescente foi atingido pelas costas por
um tiro enquanto seguia uniformizado para a escola.
Testemunhas afirmaram à imprensa que um carro blindado
da polícia conhecido como “Caveirão” teria disparado contra
o adolescente.

Subcomissão Especial para Reformular e Atualizar o
Estatuto do Idoso
Ocorreu nessa quarta-feira a discussão sobre os projetos
de lei em tramitação nas comissões permanentes da
Câmara que alteram o Estatuto do Idoso na área da saúde
e na área de direito penal e processual penal.

Comissão de Seguridade Social e Família e Legislação Participativa
Ocorreu nessa quarta-feira (11) a audiência pública para
debater o conteúdo de normas aplicáveis aos passageiros com
deficiência, no serviço de transporte aéreo. A deputada Mara
Gabrilli (PSDB/SP), que solicitou a audiência, relatou que as
algumas companhias aéreas têm se recusado a transportar
portadores de atrofia muscular espinhal (AME) em seus voos.
Ela citou o caso de um menino de 12 anos que foi impedido de
embarcar porque necessitava de ventilação mecânica e disse
ser importante que autoridades e parlamentares se
pronunciem a respeito, não apenas para esclarecimento da
situação, mas para encontrar soluções apropriadas.
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NESTA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA (11/07/2018)

Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia
Ocorreu nessa quarta-feira a audiência pública para debater a
situação das instituições de ensino superior e pesquisa na
Amazônia. Os representantes das instituições pediram mais
recursos para manter o funcionamento regular e a continuidade
dos trabalhos e relembraram que a região possui peculiaridades
que encarecem o custo de investimentos.

Comissão de Seguridade Social e Família
Ocorreu nessa quarta-feira (11) a reunião
ordinária para a votação dos projetos e
requerimentos:
PL 290/2015, de autoria do deputado Valmir Assunção (PT/BA), que "acrescenta art. 17-A a
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica
e familiar contra a mulher, para dispor sobre o direito de regresso da Previdência Social
perante o agressor". O parecer do relator, o deputado Juscelino Filho (DEM/MA), é pela
aprovação. Aprovado por Unanimidade o Parecer.

OCORREU

TERÇA-FEIRA PASSADA (11/07/2018)

Comissão de Educação
Ocorreu nessa terça-feira (10) a audiência pública para debater o
sucateamento das Universidades Públicas no Brasil. A solução
para o sucateamento das universidades públicas no Brasil é a
revogação da Emenda Constitucional 95, que instituiu o Teto de
Gastos, segundo os debatedores ouvidos. Deputados que
pediram a audiência, como Glauber Braga (Psol/RJ), destacaram
que o sucateamento das universidades públicas vai contra o que
prevê o Plano Nacional da Educação, aprovado em 2014 pelo
Congresso.

O OLMA e a Strategos – Agência de Análise Política da Universidade de Brasília (UnB) seguem
empenhados em semanalmente produzir um sucinto relatório das principais atividades das
comissões da Câmara e do Senado. Este é o boletim legislativo semanal de 'resultados'.
Também produzimos e divulgamos a agenda do que acontecerá (que voltaremos a
disponibilizar após recesso legislativo).

Auxilie-nos na divulgação destas informações repassando para suas
redes e contatos.
Para acessar este boletim legislativo também com as atividades que foram adiadas na semana
passada, veja os links da parte inferior da página inicial do site OLMA (olma.org.br). Conheça lá
também nosso informativo mensal e nossos contatos no Facebook, Youtube e, demais e-mails.
Fraterno Abraço
olmacomunica@jesuitasbrasil.org.br

