
 

 
Com ilustração da Câmara dos Deputados 

Possível Cronograma da Reforma da Previdência 
 

    

 

  26/02 a 22/03 
/02 

20/02 
19/03 a 21/05 

1º Turno: a partir de 21 ou 28/05 
2º Turno: a partir de 11 ou 18/06 



 

 

 

 

Possível Cronograma da Reforma da Previdência 
 
CCJC: análise de admissibilidade em até 5 sessões 

 Instalação do colegiado: até o dia 12/03 
 Designação do relator: na data de instalação do colegiado 
 Apresentação do parecer: dia seguinte a designação do relator 
 Pedido de vista por 2 sessões 
 Discussão e votação: a partir do dia 14/03 

 
Comentário:  

 Não cabem emendas, exceto de redação pelo relator 
 Atualmente pleiteiam a presidência da referida comissão os deputados Felipe Francischini 
(PSL/PR) e Bia Kicis (PSL/DF) 

 
CESP: análise de mérito 

 Ato de criação da comissão 
 Instalação da comissão e designação de relator 
 Prazo de emendamento (10 sessões) e realização de audiências públicas 
 Apresentação de parecer 
 Pedido de vista por 2 sessões 
 Discussão 
 Votação  

 
Comentários:  

 As emendas deverão ser subscritas por, no mínimo, 171 deputados (o líder não pode assinar 
representando sua bancada).  

 
Plenário: votação em dois turnos 

 Início da discussão em 1º turno: após o cumprimento do interstício de 2 sessões (a contar da 
publicação do parecer da comissão especial).  

 Início da discussão em 2º turno: após o cumprimento do interstício de 5 sessões (a contar da 
publicação da redação aprovada em 1º turno).  

 
Comentário:  

 A proposta poderá ser apensada à PEC 287/2016 (Reforma do Governo Temer) 
 O Quórum de aprovação é de ao menos 308 votos 
 Em 1º turno, poderão ser oferecidas emendas aglutinativas (fusão de texto já existente) e 
destaques para votação em separado 

 Entre o primeiro e o segundo turno de votação, a matéria retornará à Comissão Especial para a 
confecção e votação da redação de segundo turno (Interstício de 5 sessões) 

 Em 2º turno, somente poderão ser apresentados destaques para votação em separado com 
objetivo de suprimir texto ou dispositivos 

 Sendo aprovada na Câmara, a matéria seguirá para análise do Senado Federal 
 


