
 

Principais Atividades do Senado Federal- 05/11/2018 à 08/11/2018 

Dia Atividades 

05/11/2018  Rádios comunitárias: Conselho de Comunicação Social aprovou relatório sobre a 
alteração das leis de direitos autorais e das rádios comunitárias. 

 Aírton Sandoval pede mais recursos para Aeronáutica e alerta para falta de 
abastecimento na Amazônia 

 Sem consenso, mudança no Estatuto do Desarmamento deve mobilizar senadores 
em 2019. 

 Avança proposta de concessão à iniciativa privada de 12 aeroportos 

06/11/2018  Orçamento público: Plenário do Senado aprovou Projeto de Lei do Senado 
329/2017, que estabelece que os orçamentos públicos devem priorizar educação, 
saúde e segurança. 

 Sigilo bancário: Senadores da CAE aprovam o PLS 211/ 2018, que estabelece prazo 
de 25 anos quanto ao dever de sigilo das instituições financeiras em suas operações 
e serviços prestados. O parecer da comissão vai ao Plenário. 

 Empréstimo: O Plenário aprovou empréstimo de US$ 100 milhões do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento para João Pessoa (Mensagem 106/2018). 

 Empréstimo a Salvador: O Senado aprovou empréstimo de US$ 60,7 milhões da 
Corporação Andina de Fomento para Salvador (Mensagem 105/2018). A matéria 
segue para sanção presidencial. 

 Os 30 anos da Constituição ganham comemoração em sessão solene do Congresso 

07/11/2018  Aumento para procurador-geral da República: O Plenário aprovou o Projeto de Lei 
da Câmara 28/2016, que concede reajuste ao procurador-geral da República. A 
matéria vai à sanção. 

 Aumento para ministros do STF: Com 41 votos favoráveis, 16 contrários e 1 
abstenção, o Plenário aprovou o Projeto de Lei da Câmara 27/2016, que reajusta o 
salário dos ministros do STF, teto de todo o funcionalismo público. A matéria vai à 
sanção. 

 Multa por falta de energia: O Plenário aprovou o Projeto de Lei do Senado 
209/2015, segundo o qual concessionárias devem pagar multa aos consumidores em 
caso de interrupção de energia. A matéria vai para a Câmara. 

 Seguro-desemprego: Comissão de Assuntos Econômicos aprovou Projeto de Lei do 
Senado 577/2007 que concede ao trabalhador rural seguro-desemprego em 
decorrência de calamidade natural. A matéria segue para a Comissão de Assuntos 
Sociais. 

 Acesso a documentos: Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou o Projeto 
de Lei da Câmara 72/2018, que assegura a advogados exame e cópia de documentos 
de processos e procedimentos eletrônicos. A proposta segue ao Plenário. 

 Perícias médicas: Comissão de Assuntos Sociais aprova projeto (PLS 154/2018) que 
prevê que o INSS deverá celebrar convênios e recrutar profissionais de outros 
órgãos para atender demanda por perícias médicas. O projeto vai à CCJ. 

08/11/2018  Indústria automobilística: Plenário do Senado aprova MP 843/2018, que cria a Rota 
2030, programa de incentivo à indústria automobilística. Medida segue para sanção 
presidencial.  

 Recursos de loterias para cultura e esporte: Comissão Mista aprovou a Medida 
Provisória 846/2028 que amplia os recursos de loterias para cultura e esporte. A MP 
segue para os plenários da Câmara e do Senado. 

 Acordo Mercosul: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo 103/2018, que 
confirma protocolo de reconhecimento de certificados, títulos e estudos de nível 
fundamental e médio entre os estados partes do Mercosul. O texto vai a 
promulgação. 


