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Comunicado Condsef/Fenadsef nº 11/2019. 

 

Brasília-DF, 21 de agosto de 2019. 

 

 

Às 

Entidades Filiadas à CONDSEF/FENADSEF 

 

Assunto: Calendário de Tramitação da PEC-06/2019 no Senado Federal. 

 

 

Companheiros (as), 

 

Vai começar o segundo tempo da DEFORMA da nossa PREVIDÊNCIA e da retirada dos 

direitos da classe trabalhadora, de ter o direito de se aposentar. Como a gente vem informando, a 

PEC-06/2019 é perversa e desumana com os (as)  trabalhadores (as), e muito bondosa com os 

patrões e o sistema financeiro. 

Em reunião, ontem, no Senado Federal, entre vários senadores e entidades sindicais, foi 

bastante debatido a necessidade de continuar a pressão em cima dos senadores, pois na 

avaliação dos participantes ainda é possível reverter o placar desse jogo, que ainda está em 

curso. 

Neste sentido, enviamos (abaixo) o calendário da tramitação da PEC-06, no Senado 

Federal: 

 28/08/19: Leitura do Relatório e vista coletiva; 

 03/09/19: Ato no Auditório Petrônio Portela no Senado Federal, com a participação 

popular; 

 04/09/19: Votação do Relatório do Senador Tasso Jereissati na CCJ; 

 10/09/19: Audiência no Plenário do Senado; 

 10 a 18/09/19: Discussão da PEC em Plenário em 1º Turno (prazo para apresentação 

de emenda); 
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 19/09/19: Leitura do Relatório sobre as emendas apresentadas no 1º Turno e vista 

coletiva - CCJ; 

 24/09/19: Votação do Relatório sobre as emendas apresentadas no 1º Turno e vista 

coletiva - CCJ; 

 24/09/19: Votação da PEC em 1º Turno no Plenário do Senado; 

 25/09 a 01/10/19: Interstício; 

 02 a 08/10/19: Discussão da PEC em Plenário em 2º Turno (prazo para apresentação 

de emendas); 

 09/10/19: Leitura do Relatório sobre as emendas apresentadas no 2º Turno e vista 

coletiva (24h) - CCJ; 

 10/10/19: Votação do Relatório sobre as emendas do 2º Turno - CCJ; 

 10/10/19: Votação da PEC em 2º Turno no Plenário do Senado; 

 Pressão nas bases dos senadores. 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 

 
 


