
REQUERIMENTOS APROVADOS 

 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 20/03/2019 
REQ - 1/19 - dos Srs. Aliel Machado e Alessandro Molon - que "requer seja convocado o 

Ministro de Estado da Educação".  

 

REQ - 2/19 - da Sra. Professora Rosa Neide e outros - que "requer a convocação do Ministro da 

Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, para prestar esclarecimentos sobre suas manifestações 

recentes e as ações desenvolvidas pelo MEC"  

 

REQ – 4/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de Seminário, no Estado 

de Mato Grosso, para discutir o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)".  

 

REQ - 5/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de audiência pública para 

discutir o fomento aos denominados colégios cívico-militares pelo Ministério da Educação"  

 

REQ - 6/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de audiência pública para 

discutir a regulamentação da educação domiciliar, sob responsabilidade do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos".  

 

REQ - 7/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de Ciclo de Audiências 

Públicas "O PNE e a instituição do Sistema Nacional de Educação: direitos, democratização, 

soberania e desenvolvimento nacional"".  

 

REQ - 8/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de audiência pública para 

discutir a Reforma da Previdência e os impactos na educação e sobre os/as professores/as".  

 

REQ - 11/19 - do Sr. Raul Henry - que " Requer a realização de audiência pública para debate 

sobre o Programa do atual Governo na área da Educação, com presença do Ministro Ricardo 

Vélez Rodríguez".  

 

REQ - 12/19 - do Sr. Professor Israel Batista e outros - que "requer a realização de audiência pública 
destinada a debater a violência contra o professor e profissionais de educação e o aumento dos índices de 
violência nas escolas pelo país".  
 

REQ - 15/19 - da Sra. Paula Belmonte - que "solicito a realização de Audiência Pública com o Ministro da 
Educação e com o Presidente do INEP, para discussão das diretrizes e programas prioritários da pasta  
durante sua gestão".  
 



REQ - 16/19 - da Sra. Paula Belmonte - que "solicito a realização de Audiência Pública com o 
Ministro da Educação e com a Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, para discussão 
sobre ensino em casa ou homeschooling"  
 

REQ - 19/19 - da Sra. Paula Belmonte - que "solicito a realização de Audiência Pública para 
discussão sobre a militarização das escolas públicas ou escolas cívico-militares no país".  
 

REQ - 20/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "requer a realização de seminário ou conjunto de 
Audiências Públicas, para debater as responsabilidades da União e dos estados para com o 
transporte escolar de universitários de suas respectivas redes e a transferência de recursos aos 
municípios que efetuam esse serviço, que não é de sua responsabilidade prioritária".  
 

REQ - 21/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "requer a realização de Seminário da Comissão de 
Educação com o intuito de debater os esforços para a manutenção e ampliação de escolas em 
tempo integral".  
 

REQ - 22/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "solicita ao Sr. Ministro de Estado da Educação - MEC 
informações acerca do transporte escolar universitário dos estudantes matriculados nas 
instituições federais de ensino superior".  
 

REQ - 25/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de Seminário, no Estado 
de Mato Grosso, para discutir a implementação do Plano Estadual de Educação do Estado e os 
desafios educacionais à luz do PNE"  
 

REQ - 26/19 - do Sr. Patrus Ananias - que "requer realização de audiência pública para debater a 
situação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia".  
 

REQ - 27/19 - do Sr. Patrus Ananias - que "requer realização de audiência pública para debater 
o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - Pronera".  
 

REQ - 28/19 - do Sr. Pedro Uczai - que "requer a realização de Seminário Nacional, em parceria 
com a Frente Parlamentar em Defesa do PNE, para debater os 5 anos do Plano Nacional de 
Educação - PNE e realizar um balanço estratégico do mesmo".  
 

REQ - 29/19 - do Sr. Pedro Uczai - que "requer a realização de Seminários regionais para discutir 
a situação dos campus fora de sede/avançados dos Institutos Federais".  
 

REQ - 31/19 - do Sr. Roberto de Lucena - que " Requer a realização de audiência pública 
destinada a debater medidas preventivas a eventos violentos em escolas, tais como o 



acontecido no município de Suzano, Estado de São Paulo".  
 

REQ - 32/19 - do Sr. Diego Garcia - que "requer convite ao ministro de Educação, para 
exposição do seu plano de atuação no Ministério".  

 
  

 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 03/04/2019 
 

REQ - 10/19 - do Sr. Jhc - que "requer a constituição da Subcomissão Permanente dos 
Precatórios do FUNDEF e do Novo FUNDEB no âmbito da Comissão de Educação".  

 
REQ - 13/19 - do Sr. Professor Israel Batista e outros - que "requer a constituição de 
Subcomissão Permanente de Valorização dos Professores e Profissionais da Educação, no 
âmbito da Comissão Permanente de Educação da Câmara dos Deputados" 

 

REQ - 14/19 - do Sr. Waldenor Pereira e outros - que "requer a criação no âmbito desta 
Comissão de Educação de Subcomissão Especial destinada à discutir e acompanhar o processo 
de subvinculação dos precatórios do FUNDEF para os profissionais da educação".  
 

REQ - 17/19 - do Sr. Eduardo Barbosa e outros - que "requer a criação de Subcomissão 
Permanente para acompanhar as políticas de educação desenvolvidas pela SEMESP/MEC".  
 

REQ - 18/19 - do Sr. Bira do Pindaré - que "requer a criação de Subcomissão Especial de 
Educação Profissional".  
 

REQ - 24/19 - da Sra. Alice Portugal - que "requer a constituição, no âmbito da Comissão de 
Educação, de Subcomissão Permanente das Universidades e dos Institutos Federais".  
 

REQ – 30/19 - do Sr. Pedro Uczai - que "requer a criação de Subcomissão Especial para debater 
e acompanhar as mudanças nas Universidades Federais e nos Institutos Federais".  
 

REQ - 34/19 - da Sra. Natália Bonavides - que "requer a criação de Subcomissão Especial para 
debater e acompanhar o Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 
de junho de 2014".  
 

REQ - 38/19 - do Sr. Aj Albuquerque - que "requer a criação, no âmbito desta Comissão de 

Educação, de Subcomissão Permanente para debater, acompanhar e propor sugestões para o 

fomento da educação de crianças com necessidades especiais".  

 



REQ - 39/19 - do Sr. Átila Lira - que "requer a criação de Subcomissão Especial destinada a 
acompanhar e sugerir alterações sobre o FIES e PROUNI".  
 

REQ - 40/19 - da Sra. Paula Belmonte - que "requer a criação de Subcomissão Especial da 
Primeira Infância, no âmbito da Comissão de Educação".  

 
REQ - 41/19 - do Sr. Paulo Ramos - que "requer a criação, no âmbito desta Comissão de 
Educação, de Subcomissão Especial destinada a discutir, acompanhar e propor aprimoramentos 
legislativos relacionados aos alunos com altas habilidades ou superdotados".  
 
 
REQ - 44/19 - da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende - que "requer a criação de 

Subcomissão Permanente para monitoramento da Base Nacional Comum Curricular - BNCC".  

 

REQ - 45/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "requer a criação de subcomissão para propor medidas 
que contribuam para a melhoria da qualidade do Ensino Médio, em consonância com o Plano 
Nacional de Educação"  
 
 
REQ - 46/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "requer a criação de subcomissão para debater a 

reforma da previdência e seus impactos na educação"  

 

REQ - 47/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "requer a criação de subcomissão para debater 

projetos e propostas para o financiamento da educação"  

 

REQ - 48/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "requer a criação de subcomissão para propor 

medidas que contribuam para a expansão da educação infantil para atendimento a Meta 1 do 

Plano Nacional de Educação" 

  

REQ - 23/2019 - do Sr. Ivan Valente e outros - que "requer a convocação do Ministro de Estado 

da Economia, Sr. Paulo Guedes, para prestar esclarecimentos sobre os impactos do Decreto nº 

9.725, de 12 de março de 2019, em instituições públicas de educação"  

 

REQ 33/2019 - do Sr. Raul Henry e outros - que "requer nos termos do art. 255 do RICD, seja 

convidado o Exmo. Ministro da Fazenda, Sr. Paulo Guedes, para audiência pública, com a 

finalidade de prestar esclarecimentos sobre o Decreto nº 9725, de 12 de março de 2019, que 

extingue cargos em comissão e funções de confiança e limita a ocupação, a concessão ou a 

utilização de gratificações, no âmbito do Poder Executivo, inclusive em universidades 

federais". 

 

REQ - 68/2019 - do Sr. Danilo Cabral - que "requer a convocação do Ministro de Estado da 

Economia, Sr. Paulo Guedes, para prestar esclarecimentos sobre os cortes executados sobre o 

orçamento da educação, previstos no Decreto nº 9.741, de 29 de março de 2019".  

 



REQ - 35/19 - do Sr. Bira do Pindaré - que "requer a realização de Seminário, no Estado do 

Maranhão, para debater sobre a educação profissional e a experiência do instituto estadual de 

ciência e tecnologia".  

 

REQ - 36/19 - da Sra. Alice Portugal - que "requer a realização de Audiência Pública da 

Comissão de Educação destinada a apresentação dos resultados da política de cotas nas 

instituições federais de ensino".  

 

REQ - 37/19 - da Sra. Natália Bonavides - que "requer, nos termos dos arts. 24, 32 e 255 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de audiência pública no âmbito da 

Comissão de Educação para debater o tema "Financiamento das Universidades Federais e dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia".  

 

REQ- 43/19 - do Sr. Bacelar - que "requer esclarecimentos quanto aos propósitos e atividades da 
comissão de avaliação do Banco Nacional de Itens (BNI) do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), colegiado temporário constituído pela Portaria Inep/MEC nº 244, de 19 de março de 
2019".  
 

REQ - 49/19 - do Sr. Professor Alcides - que "solicita a realização de Audiência Pública para 
discussão do aumento de repasse da verba da merenda escolar para as redes municipais e 
Estaduais no País".  
 

REQ - 50/19 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "requer a realização de audiência pública para 
debater sobre a saúde do professor frente à reforma da previdência social, na Comissão de 
Educação".  
 

REQ - 51/19 - do Sr. Marx Beltrão - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir o 
tema "diplomas cancelados"".  

REQ - 52/19 - da Sra. Rose Modesto - que "requer a realização de Seminário, na Capital Campo 
Grande - Estado do Mato Grosso do SUL, para discutir o novo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb".  
 

REQ - 53/19 - da Sra. Chris Tonietto - que "requer a realização de Audiência Pública, pela 
Comissão de Educação, para debater sobre a eficácia do método socioconstrutivista e da 
Pedagogia do Oprimido".  
 
 

REQ - 54/19 - da Sra. Mariana Carvalho - que "requer realização de audiência pública conjunta 

nas Comissões de Educação (CE) e de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) para 

que sejam apresentadas e discutidas políticas públicas que tratem do desemprego da Juventude 

no Brasil".  

 

REQ - 55/19 - da Sra. Mariana Carvalho - que "requer Audiência Pública na Comissão de 

Educação com o objetivo de debater gestões compartilhadas entre educação, saúde e segurança 



pública".  

 

REQ - 56/19 - da Sra. Paula Belmonte - que "solicito a realização de audiência pública para 
discussão sobre intersetorialidade das políticas públicas voltadas para a primeira infância".  
 
 

REQ - 57/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "requer informações acerca de programas federais 

relacionados à tecnologia na Educação".  

 

REQ - 58/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, 

sugerindo a retomada do Proinfo".  

 

REQ - 59/19 - do Sr. Bacelar - que "requer audiência pública para abordar o retrospecto de 

debates e medidas tomadas pelo governo federal para elaboração e devida implementação, nos 

termos do previsto no Plano Nacional de Educação (PNE), do Custo Aluno-Qualidade inicial 

(CAQi) e do Custo Aluno-Qualidade (CAQ), bem como o atual estado da discussão e de 

implementação dessa temática no Poder Executivo".  

 

REQ - 60/19 - do Sr. Gastão Vieira - que "requer a realização de seminário da comissão de 

educação com o intuito de debater a situação e perspectivas do financiamento da educação 

básica".  

 

REQ - 61/19 - da Sra. Alice Portugal - que "requer a realização de Audiência Pública para debater 

a crise financeira e a autonomia das universidades federais brasileiras".  

 

REQ - 62/19 - da Sra. Alice Portugal - que "requer a realização de Audiência Pública para debater 

a estrutura e o financiamento dos Institutos Federais".  

 

REQ - 63/19 - da Sra. Alice Portugal - que ""Requer a realização de Audiência Pública para 

discutir o destino dos precatórios devidos pelos entes do Estado aos professores brasileiros"".  

 

REQ - 64/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização do lançamento da "20ª 

Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública", no âmbito da Comissão de 

Educação".  

 

REQ - 65/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de palestras, pela 

Comissão de Educação, com educadores e especialistas em diversas áreas da educação, às 

quartas-feiras, das 8h às 9h, no Plenário 10 do Departamento de Comissões, destinadas a 

aprofundar temas relevantes para a educação no país e para discutir os desafios para uma 

educação pública de qualidade".  

 

REQ - 66/19 - do Sr. Danilo Cabral - que "requer a realização de visita de comitiva da Comissão 

de Educação a Coreia do Sul e a China para conhecer exitosas experiências educacionais 



existente nesses países".  

 

REQ - 67/19 - do Sr. Danilo Cabral - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir 

os Projetos de Lei nºs. 2.891, de 2015 e 7.036, de 2017".  

 

REQ - 69/19 - do Sr. Aliel Machado - que "requer a realização de reunião pública para discutir a 

Reforma da Previdência (PEC 6/19) e os seus impactos, especialmente no setor da Educação, na 

cidade de Realeza - PR".  

 

REQ - 70/19 - do Sr. Aliel Machado - que "requer a realização de reunião pública para discutir a 

Reforma da Previdência (PEC 6/19) e os seus impactos, especialmente no setor da Educação, na 

cidade de Carambeí - PR".  

 

REQ - 71/19 - do Sr. Aliel Machado - que "requer a realização de reunião pública para discutir a 

Reforma da Previdência (PEC 6/19) e os seus impactos, especialmente no setor da Educação, na 

cidade de Apucarana - PR".  

 

REQ - 72/19 - do Sr. Aliel Machado - que "requer a realização de reunião pública para discutir a 

Reforma da Previdência (PEC 6/19) e os seus impactos, especialmente no setor da Educação, na 

cidade de União da Vitória - PR".  

 

REQ - 73/19 - dos Srs. Paula Belmonte e Marcelo Calero - que "solicito a realização de Audiência 

Pública para discussão Projeto de Lei nº 1.965 de 2015, que "altera o Decreto-Lei nº 201, de 27 

de fevereiro de 1967, para definir como crime de responsabilidade a aplicação indevida, pelo 

Prefeito, de recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), 

comprometendo o oferecimento de merenda escolar"".  

 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 10/04/2019 
 

REQ - 75/19 - da Sra. Alice Portugal - que "Requer a realização de Audiência Pública para discutir 

o financiamento da Educação Básica e a manutenção do FUNDEB"".  

 

REQ - 76/19 - da Sra. Alice Portugal - que ""Requer a realização de Audiência Pública para 

discutir o papel do esporte educacional na formação de crianças e jovens"".  

 

REQ - 77/19 - do Sr. Marcelo Calero - que "requer Audiência Pública para celebrar a conquista e 

ouvir as boas práticas dos professores brasileiros Débora Garofalo e Jayse Ferreira, finalistas do 

Global Teacher Prize 2019".  

 

REQ - 78/19 - do Sr. Otoni de Paula - que "requer a realização de Audiência Pública para debater 

o homeschooling no Brasil".  

 



REQ - 80/19 - dos Srs. Alencar Santana Braga e Professora Rosa Neide - que "requer a realização 

de Audiência Pública da Comissão de Educação destinada a debater as condições para a 

realização do Enem no ano de 2019".  

 

REQ - 81/19 - da Sra. Alice Portugal - que ""Requer a realização de Audiência Pública para 

discutir as ameaças que pairam sobre a rede de estudantes e pesquisadores de nosso país"".  

 

REQ - 83/19 - do Sr. Tiago Mitraud - que "requer a realização de audiência pública para debater 

o fomento ao Empreendedorismo e o papel das Empresas Juniores no Ensino Superior 

brasileiro"  

 

REQ - 84/19 - do Sr. José Ricardo - que "requer a convocação do Ministro da Educação, Sr. 

Abraham Weintraub, para esclarecer suas concepções sobre a política de educação a ser 

desenvolvida pelo Ministério".  

 

REQ - 85/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "requer a convocação do Ministro de Estado da 

Educação Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub"  

 

REQ - 86/19 - da Sra. Alice Portugal - que "solicito o convite ao Ministro da Educação, Abraham 

Weintraub, para comparecimento na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para 

prestar esclarecimentos sobre o plano de ação para o MEC"  

 

REQ - 87/19 - do Sr. Raul Henry - que "requer a realização de audiência pública para debate a 

respeito do Programa do atual Governo na área da Educação, com presença do Ministro 

Abraham Weintraub".  

 

REQ - 88/19 - do Sr. Zeca Dirceu - que " Requer a realização de Audiência Pública nesta 

Comissão para debater a reorganização das políticas públicas na implantação da educação 

integral".  

 

REQ - 89/19 - do Sr. Zeca Dirceu - que "requer a realização de reunião de audiência pública 

conjunta nas Comissões da Educação e Comissão de Seguridade Social e Família para tratar da 

carência de médicos na rede pública de saúde bem como a formação de novos profissionais no 

âmbito do Programa Mais Médicos".  

 

REQ - 90/19 - da Sra. Professora Rosa Neide e outros - que "requer a convocação do Ministro da 

Educação, ABRAHAM WEINTRAUB para prestar esclarecimentos sobre manifestações a ele 

atribuídas e em relação ao planejamento do Ministério da Educação (MEC)".  

 

REQ - 91/19 - do Sr. Bira do Pindaré - que "requer a convocação do Ministro da Educação, 

Senhor Abraham Weintraub, para discussão das diretrizes e programas prioritários da pasta 

durante sua gestão"                                                                                                                    



 

RREQ - 92/19 - do Sr. Danilo Cabral - que "solicito seja convidado o Sr. Abraham Weintraub, 
Ministro de Estado da Educação, a fim de prestar esclarecimentos sobre o impacto das medidas 
adotadas pelo governo federal relacionadas ao financiamento da educação, que reduzem 
drasticamente o orçamento da área, para a continuidade das políticas educacionais".  
 

RREQ - 94/19 - do Sr. Átila Lira - que "requer que seja convidado a comparecer a esta douta 
Comissão de Educação o Sr. Ministro de Estado da Educação, para apresentar aos membros da 
Comissão o seu Plano de Trabalho à frente do Ministério da Educação (MEC)".  
 

RREQ - 95/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer informações ao Ministro da Educação 
sobre os impactos da manutenção da aposentadoria atual dos professores e professoras brasileiras 
nos cálculos que sustentam a proposta de Reforma da Previdência do Governo Bolsonaro". 

RREQ - 96/19 - do Sr. Diego Garcia - que "requer convite ao ministro de Educação, para exposição 
do seu plano de atuação no Ministério".  
 

RREQ - 97/19 - dos Srs. Ivan Valente e Glauber Braga - que "requer a convocação do Ministro de 
Estado da Educação, Sr. Abraham Weintraub, para apresentar informações sobre seu plano para 
tirar o MEC da paralisia em que se encontra desde 1º de janeiro de 2019".  
 

 
REQ - 98/19 - da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende - que "requer a realização pela 

Comissão de Educação, com a colaboração da Frente Parlamentar Mista da Educação, de 

palestras com especialistas em diversas áreas da educação, às quartas-feiras, das 8h às 9h, no 

Plenário 10 do Anexo II da Câmara dos Deputados, destinadas a discutir os principais temas e os 

grandes desafios que enfrenta o País por uma educação de qualidade para todos".  

 

REQ- 99/19 - do Sr. Dr. Jaziel - que ""Solicito o convite ao Ministro da Educação, Abraham 

Weintraub, para comparecimento na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para 

prestar esclarecimentos sobre o plano de ação para o MEC."".  

 

REQ - 100/19 - do Sr. Dr. Jaziel - que "requer a transformação dos requerimentos de Audiência 

Pública que solicita para discutir a regulamentação do homeschooling (educação domiciliar), 

para "Seminário"".  

 

REQ - 101/19 - do Sr. Bacelar - que "requer convite ao Ministro da Educação, para exposição do 

seu plano de atuação no Ministério".  

 

REQ - 102/2019 - dos Srs. Felipe Rigoni e Tabata Amaral - que "requer o envio de convite ao 
senhor Ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub, para a realização de Audiência 
Pública na Comissão de Educação, para discutir as diretrizes e programas para a educação no 
Brasil" 
 



REQ - 74/19 - do Sr. Pedro Cunha Lima - (PL 5326/2016) - que "requer o desarquivamento do PL 

5326/2016, de autoria da Comissão de Educação"  

 

REUNIÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16/04/2019 
REQ - 93/19 - do Sr. Danilo Cabral - que "requer a convocação do Ministro de Estado da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Sr. Marcos Pontes, para prestar 

esclarecimentos sobre a situação dos projetos e bolsas de pesquisa frente aos cortes executados 

sobre o orçamento da área".  

 

REQ - 104/19 - do Sr. Otoni de Paula - que "requer a realização de audiência pública discutir a 

influência de jogos eletrônicos violentos no comportamento de crianças e adolescentes".  

 

REQ - 105/19 - do Sr. Glauber Braga e outros - que "requer a inclusão de convidados na 

audiência pública aprovada pelos requerimentos 5/2019 e 19/2019".  

 

REQ - 106/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "requer informações acerca do Exame Nacional do 

Ensino Médio"  

 

REQ - 107/19 - da Sra. Paula Belmonte - que "solicito a realização de Audiência Pública para 

discussão sobre a destinação das multas da Petrobrás para educação e desenvolvimento de 

políticas para 1ª Infância".  

 

REQ - 108/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer informações ao Ministro da 

Educação sobre estudos que sustentam eventual modelo de fomento às chamadas escolas 

cívico-militares, especialmente eventuais referências similares desenvolvidas em outros países".  

 

REQ - 109/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de audiência pública 

para debater políticas para o desenvolvimento científico e tecnológico de instituições públicas 

que atuam com educação a distância".  

 

REQ - 110/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir os 
precatórios do Fundef/Fundeb e sua subvinculação"  
 

REQ - 111/19 - do Sr. Edmilson Rodrigues - que "requer a realização de Audiência Pública sobre a Semana de 
Ação Mundial da Educação, tendo como foco o tema: "Cinco anos de descumprimento do PNE, 200 anos de 
subfinanciamento da Educação Básica"".  
 

REQ - 112/19 - do Sr. Marreca Filho - que "requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado da Educação, Abraham Weintraub, solicitando esclarecimentos sobre os impactos financeiros 
provocados pelo corte de verbas para Educação no Orçamento de 2019"  
 



REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 24/04/2019 
REQ - 113/19 - do Sr. Marreca Filho - que "requer a realização de Audiência Pública com os representantes 

do Fundo Nacional da FNDE, para apresentar esclarecimentos acerca das obras inacabadas das creches, pré-

escolas, escolas e quadras-poliesportivas do País".  

 

REQ - 114/19 - do Sr. Marreca Filho - que "requer a realização de Audiência Pública para esclarecer cortes 

em programas e ações governamentais relacionados à educação previstos na Lei Orçamentária Anual de 

2019".  

 

REQ - 115/19 - do Sr. Raul Henry - que " Requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de 

Educação para debate sobre a formação e carreira docente no Brasil, com a presença da Pesquisadora 

Bárbara Bruns, ex-economista chefe da área de Educação do Banco Mundial e especialista em políticas 

docentes na América Latina e Caribe, e da Educadora Bernardete Angelina Gatti, pedagoga pela Universidade 

de São Paulo, doutora em psicologia pela "Universite de Paris VII - Universite Denis Diderot", com Pós-

Doutorados na "Université de Montréal" e na "Pennsylvania State University", docente aposentada da USP e 

ex-professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Educação da PUC-SP".  

 

REQ - 116/19 - da Sra. Luisa Canziani - que "requer a realização de audiência pública para discutir Arranjos 

Federativos de Educação".  

 

REQ - 117/19 - do Sr. Edmilson Rodrigues e outros - que "requer a realização do XVI Seminário LGBTQI+ do Congresso 
Nacional".  
 

REQ - 118/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "requer informações acerca do Programa Ensino Médio em Tempo Integral"  
 

REQ - 119/19 - do Sr. Dr. Jaziel - que "requer a realização de Audiência Pública a fim de discutir a revogação do Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa".  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 05/06/2019 
REQ - 171/19 - do Sr. Glauber Braga e outros - que "requer a convocação do Advogado-Geral da União, Senhor André 

Luiz de Almeida Mendonça, para comparecer na Comissão de Educação a fim de prestar esclarecimentos acerca de 

seu posicionamento público acerca da realização de operações policiais dentro de universidades para coibir "viés 

ideológico" de professores em ambientes públicos".  

 

REQ - 172/19 - do Sr. Diego Garcia - que "requer convite ao Sr. André Luiz de Almeida, Advogado-Geral da União, para 
prestar esclarecimentos sobre o seu posicionamento quanto à ADPF nº 548".  
 

REQ - 173/19 - do Sr. Reginaldo Lopes - que "requer a convocação do Advogado Geral da União, o Senhor André Luiz 
de Almeida Mendonça, para comparecer à comissão de educação a fim de prestar esclarecimentos acerca do pedido 



de autorização enviado ao STF para colocar policias em Universidades Brasileiras".  
 

REQ - 175/19 - da Sra. Natália Bonavides - que "requeiro, nos termos do art. 58, §2º, III e V da Constituição Federal e 
art. 24, IV e VII do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a convocação do Ministro da Advocacia Geral da 
União, Sr. André Luiz de Almeida Mendonça, para esta Comissão de Educação, para tratar sobre solicitação feita pela 
AGU para que o STF autorize operações policiais dentro das Universidades com vistas a coibir "viés ideológico", bem 
como sobre orientação normativa da AGU para que gestores de órgãos do governo federal promovam, sem recorrer à 
Justiça, a reintegração de posse de prédios e outros imóveis públicos ocupados por manifestantes".  
 

REQ - 126/19 - dos Srs. Maria Rosas e Vinicius Carvalho - que "requer a realização de reunião de audiência pública 
para debater a violência nas escolas e as medidas de prevenção, conscientização e combate previstas na legislação".  
 

REQ - 135/19 - do Sr. Bacelar - (PL 7420/2006) - que "requer a realização de Audiência Pública, na Comissão de 
Educação, para tratar do Projeto de Lei nº 7.420, de 2006, sobre a responsabilidade dos gestores públicos na 
promoção da qualidade da educação básica".  
 

REQ - 149/19 - do Sr. Léo Moraes - que "requer a aprovação de visita técnica de membros da Comissão de Educação - 
CE, seguida de mesa redonda, na Cidade de Porto Velho - RO, com o objetivo de vistoriar as escolas do município e 
discutir sobre os mais de 3000 alunos sem aula desde 2018".  
 

REQ - 150/19 - da Sra. Marília Arraes - que "solicita a realização de Audiência Pública para debater o impacto dos 
contingenciamentos orçamentários sofridos pelas Instituições Federais de Ensino Superior na produção científica no 
Brasil".  
 

REQ - 152/19 - da Sra. Dra. Soraya Manato - que "requer a realização de audiência pública para debater sobre a 
adoção de atividades com fins educativos para o enfrentamento da violência e reparação de danos causados, no 
âmbito dos estabelecimentos que compõem os Sistemas de Ensino Federais, Estaduais e Municipais".  
 

REQ - 161/19 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "requer a inclusão de convidado em audiência pública aprovada pelo REQ 
50/2019 CE".  
 

REQ - 168/19 - do Sr. Gastão Vieira - que "requer a realização de Seminário da Comissão de Educação com o intuito de 
estimular o debate prévio à discussão da Emenda Constitucional do FUNDEB".  
 

REQ - 170/19 - da Sra. Natália Bonavides - que "requeiro, ouvido o Plenário, a realização de Seminário no Estado de 
Sergipe para debater os impactos dos cortes no orçamento da educação na pesquisa e extensão e os prejuízos para a 
soberania nacional e para a economia".  
 



REQ - 182/19 - das Sras. Margarida Salomão e Sâmia Bomfim - que "requer a realização de audiência pública, em 
conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, para debater as relações institucionais 
entre os diversos setores da Comunidade Universitária e o Governo Federal".  

REQ - 183/19 - do Sr. Danilo Cabral - que "requer aprovação de moção de apoio à manutenção do direito à 
aposentadoria especial dos professores, prevista no texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 6 de 2019".  
 

REQ - 120/19 - da Sra. Rejane Dias - que "requer realização de audiência pública para discutir a saúde do professor e 
combate aos problemas das doenças laborais".  
 

REQ - 174/19 - da Sra. Rejane Dias - que "requer seja submetido à deliberação desta Comissão o pedido de convite ao 
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE".  
 

REQ - 147/19 - dos Srs. Paula Belmonte e Professor Israel Batista - que "requer a realização de audiência pública para 
debater a Reforma da Previdência e os impactos na educação e sobre os professores".  
 

REQ - 148/19 - dos Srs. Paula Belmonte e Idilvan Alencar - que "solicito a realização de Audiência Pública para 
discussão sobre a destinação das multas da Petrobrás para educação e desenvolvimento de políticas para 1ª Infância".  
 

REQ - 128/19 - do Sr. Pedro Uczai - que "requer a realização de Seminários no estado de Santa Catarina para debater 
os cortes nos orçamentos das Universidades e Institutos Federais".  
 

REQ - 180/19 - do Sr. Pedro Uczai - que "requer a realização de Seminário, em formato de audiência pública, no estado 
de Santa Catarina para debater o Fundo de Manutenção Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - 
FUNDEB".  
 

REQ - 181/19 - do Sr. Pedro Uczai - que "requer a realização de seminário, no formato de audiência pública, no estado 
de Santa Catarina para debater a transformação do Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio para 
Instituto Federal Catarinense -Campus Sombrio".  
 

REQ - 137/19 - da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende - que "requer seja aprovado encaminhamento de 
Requerimento de Informação ao Senhor Ministro de Estado da Educação sobre o contingenciamento de recursos 
orçamentário para o ano de 2019, conforme os efeitos do Decreto nº 9.741, de 29 de março de 2019".  
 

REQ - 169/19 - da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende - que "requer, nos termos regimentais, autorização para 
participar, em caráter de missão oficial, da Conferência Internacional de Lançamento do PISA para Escolas no Brasil, a 
realizar-se no dia 13 de junho de 2019, na cidade do Rio de Janeiro, representando este órgão técnico".  
 



REQ - 142/19 - do Sr. Professor Israel Batista - que "requer a realização de audiência pública destinada a debater os 
impactos e consequências dos cortes orçamentários nas Universidades e Institutos Federais".  
 

REQ - 154/19 - do Sr. Professor Israel Batista - que "requer a realização de Seminário Regional em Natal/RN destinado 
ao estudo e debate para acompanhar, monitorar e avaliar o processo de implementação das estratégias e do 
cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação - PNE"  
 

REQ - 143/19 - da Sra. Alice Portugal - que "requer informações relativas aos recursos orçamentários disponíveis nos 
últimos dez anos (2010-2019) para as instituições federais de ensino superior (Ifes) e para as agências de fomento 
federais".  
 

REQ - 144/19 - da Sra. Alice Portugal - que "requer informações relativas às obras infraestruturais inacabadas 
vinculadas à expansão das instituições federais de ensino superior (Ifes) ocorrida no âmbito do Reuni".  
 

REQ - 145/19 - da Sra. Alice Portugal - que "requer informações relativas aos processos de escolha de dirigentes de 
instituições federais de ensino superior (Ifes) e de gestão democrática da educação superior pública federal".  
 

REQ - 146/19 - da Sra. Alice Portugal - que "requer informações relativas aos recursos orçamentários das 
universidades federais e dos institutos federais contingenciados pelo MEC".  
 

REQ - 140/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, por intermédio 
do Ministério da Educação, sugerindo a adoção de providências para retirar a categoria profissional do magistério da 
atual proposta de Reforma da Previdência".  
 

REQ - 153/19 - dos Srs. Professora Rosa Neide e Alencar Santana Braga - que "requer informações ao Ministro da 
Educação sobre a possível utilização de dados pessoais/sigilosos de estudantes na gestão do MEC/Inep".  
 

REQ - 155/19 - dos Srs. Professora Rosa Neide e Alencar Santana Braga - que "requer informações ao Ministro da 
Educação solicitando cópia da íntegra do processo relacionado ao pedido da abertura dos dados pessoais dos 
estudantes, obtidos em censos educacionais e nos processos de avaliação"  
 

REQ - 162/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer informações ao Ministro da Educação sobre a atual 
situação das políticas relativas à educação escolar indígena".  
 

REQ - 163/19 - dos Srs. Professora Rosa Neide e Waldenor Pereira - que "requer informações ao Ministro da 
Educação sobre os planos de aplicação dos recursos dos precatórios do Fundef".  
 

REQ - 164/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer informações ao Ministro da Educação sobre a existência 
de Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação e as propostas de melhoria e fortalecimento 



das carreiras".  
 

REQ - 165/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer informações ao Ministro da Educação sobre o 
funcionamento e composição do Fórum Nacional de Educação (FNE) e da Instância Permanente de Negociação 
Federativa".  
 

REQ - 167/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de audiência pública para debater o 
orçamento das Universidades e Institutos Federais e as condições para efetivação da autonomia administrativa e 
financeira".  
 

REQ - 176/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer informações ao Ministro da Educação sobre a atual 
situação das obras inacabadas ou paralisadas pelo país e as perspectivas de repasse de recursos para conclusão".  
 

REQ - 177/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de audiência pública para discutir a Saúde 
do Professor frente a Reforma da Previdência Social, em conformidade com o Plano de Trabalho da Subcomissão 
Permanente de "Financiamento da Educação Básica, Valorização do Magistério e Reforma da Previdência""  
 

REQ - 156/19 - dos Srs. Alencar Santana Braga e Professora Rosa Neide - que "requer ao plenário desta Comissão 
de Educação, que sejam convidados o Diretor de Estatísticas Educacionais, Carlos Eduardo Moreno Sampaio, o 
procurador-substituto, Rodolfo Carvalho Cabral, a procuradora-chefe, Carolina Scherer Bicca, todos servidores do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, para discorrerem sobre o processo 
relacionado ao pedido da abertura dos dados pessoais dos estudantes, obtidos em censos educacionais e nos 
processos de avaliação".  
 

REQ - 158/19 - da Sra. Chris Tonietto - que "requer a realização de Audiência Pública, pela Comissão de Educação, 
para debater sobre gênero e educação".  
 

REQ - 159/19 - da Sra. Chris Tonietto - que "requer a realização de Audiência Pública, pela Comissão de Educação, 
para debater sobre a educação e as atividades do terceiro setor".  

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 12/06/2019 
 

REQ - 123/19 - do Sr. Idilvan Alencar que "requer a realização de audiência pública para debater a questão 
orçamentária da universidades e institutos federais"  
 

REQ - 125/19 - da Sra. Paula Belmonte - que "requer a realização de audiência pública para discutir e selecionar 
os Cânones da Literatura da Língua Portuguesa e os Intérpretes da História do Brasil e do Povo Brasileiro com 



vistas a elevá-los à condição de Patrimônio da Literatura Brasileira".  
 

REQ - 129/19 - da Sra. Alice Portugal - que ""Requer a realização de Audiência Pública para discutir os cortes 
orçamentários impostos pelo MEC à Universidades Federal da Bahia - UFBA, Universidade de Brasília - UNB e 
Universidade Federal Fluminense, que foram estendidos para todas as Instituições Federais de Ensino Superior e 
para os Institutos Federais"".  
 

REQ - 133/19 - do Sr. Glauber Braga e outros - que "requer a realização de Audiência Pública para debater os 
cortes orçamentários realizados pelo Ministério da Educação nas Universidades, Institutos Federais e Hospitais 
Universitários".  
 

REQ - 185/19 - da Sra. Luisa Canziani - que "requer a realização de Audiência Pública, para debater o processo de 
Revalidação de Diplomas do Curso de Medicina Expedido por Instituições de Ensino Estrangeiras no Brasil".  
 

REQ - 186/19 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "requer a realização de Audiência Pública, na Comissão de 
Educação, no âmbito das atividades da Subcomissão Especial de Educação Especial".  
 

REQ - 187/19 - do Sr. Edmilson Rodrigues - que "requer a realização de audiência pública destinada a debater a 
situação da educação escolar indígena no Brasil e sua necessária e urgente valorização".  
 

REQ - 188/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer informações ao Ministro da Educação sobre o 
funcionamento da Rede e-TEC Brasil e da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e suas perspectivas de 
funcionamento".  
 

REQ - 189/19 - dos Srs. Alencar Santana Braga e Professora Rosa Neide - que "requer a realização, no Estado de 
São Paulo, de Seminário da Comissão de Educação destinada a debater a Reforma da Previdência, PEC nº 
06/2019 e seus impactos para os profissionais do magistério".  
 

REQ - 190/19 - do Sr. Zeca Dirceu - que "requer a realização de Audiência Pública para debater sobre as Políticas 
Educacionais com prioridade de Estado".  
 

REQ - 191/19 - dos Srs. Alencar Santana Braga e Professora Rosa Neide - que "requer a realização, no Estado de 
São Paulo, de Seminário da Comissão de Educação destinada a debater o "Novo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)", proposto pela 
PEC nº 15/2015, que o torna instrumento permanente de financiamento da educação básica pública".  
 

REQ - 192/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer aditamento do Requerimento nº 25/2019 para que o 
Seminário aprovado seja realizado com a Subcomissão Especial para Acompanhar, monitorar e avaliar o processo 
de implementação das estratégias e do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação - PNE e com a 



Frente Parlamentar pela Implementação do PNE".  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 10/07/2019 
REQ - 193/19 - da Sra. Rejane Dias - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir a implementação 

do Programa Proinfância e a realidade de inúmeras obras interrompidas de construção de creches e pré-escolas 

em todo o País".  

 

REQ - 194/19 - da Sra. Rejane Dias - que "requer Audiência Pública para discutir como aprimorar a 
cidadania financeira da população e a inclusão da educação financeira no currículo da educação  

REQ - 195/19 - da Sra. Rejane Dias - que "requer realização de audiência pública para debater os efeitos 
da divulgação nas redes sociais de vídeos que promovam o suicídio e a automutilação".  
 

REQ - 197/19 - do Sr. Professor Alcides - que "requer informações ao Ministro de Estado da Educação, 
sobre a elaboração do cronograma de retomada e entrega das Escolas, Creches e Centros Municipais de 
Educação Infantil existentes no País".  
 

REQ - 198/19 - do Sr. Bacelar - que "requer a realização de audiência pública para ouvir o Secretário de 
Educação Básica do MEC sobre programas de governo oferecidos aos entes subnacionais para beneficiar 
os educandos de suas redes".  

 

REQ - 199/19 - do Sr. Bacelar - que "requer informações acerca dos programas educacionais disponibilizados pelo 

FNDE".  

 

REQ - 200/19 - do Sr. Professor Alcides - que "requer o envio de indicação ao Ministério da Educação a sugestão 

de regulamentação dos cursos de EAD na área da Saúde, com a obrigação de 50% do estágio nesses cursos sejam 

presenciais e o bloqueio da criação de novos cursos até a regulamentação destes, dentro dos preceitos legais".  

 

REQ - 201/19 - da Sra. Rejane Dias - que "requer a realização de Audiência Pública para debater o endividamento 
da população brasileira e o papel da educação financeira".  
 

REQ - 203/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de audiência pública para debater a 
regulamentação da cooperação federativa em educação e a instituição do Sistema Nacional de Educação".  
 

REQ - 204/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de Audiência Pública sobre educação e os 
direitos de LGBTI+: construção de uma cultura de respeito e enfrentamento ao preconceito e à discriminação nas 
instituições educativas".  
 



REQ - 206/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "requer a realização de audiência pública para debater o Programa de 
Estímulo e Cooperação na Escola (PRECE), no Estado do Ceará"  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 07/08/2019 

REQ - 213/19 - da Sra. Alice Portugal - que "requer a realização de audiência pública da Comissão de Educação 
destinada a debater o Programa Future-se e suas consequências para as universidades federais brasileiras".  

REQ - 216/19 - da Sra. Professora Rosa Neide e outros - que "requer a realização de Audiência Pública sobre o 
"Future-se", em parceria com as Frentes parlamentares em defesa das Universidades e dos Institutos e com a 
Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e em respeito aos Profissionais da Educação".  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 14/08/2019 

REQ - 196/19 - da Sra. Luisa Canziani - que "requer a inclusão de convidados em audiência pública aprovada pelo 
REQ 185/2019 CE".  
 

REQ - 207/19 - do Sr. Glauber Braga - que "requer o envio de Indicação ao Ministério da Educação, sugerindo a 
realização de estudos acerca dos impactos da Emenda Constitucional 95/2016 para o cumprimento dos objetivos 
de política educacional estabelecidos na Constituição Federal e na Lei nº 13.005, de 25 de Junho de 2014".  
 

REQ - 210/19 - do Sr. Glauber Braga - que "solicita ao Sr. Ministro da Educação, informações acerca da 
implementação do Custo Aluno-Qualidade - CAQ e do Custo Aluno-Qualidade Inicial - CAQi".  
 

REQ - 214/19 - da Sra. Alice Portugal - que "requer a realização de audiência pública da Comissão de Educação da 
Câmara dos Deputados para discutir a decisão do Ministério da Educação de permitir que os hospitais 
universitários atendam pacientes dos planos de saúde".  
 

REQ - 217/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de Audiência Pública para debater 
proposições legislativas e campanhas, publicitárias e educativas, de promoção de direitos e de prevenção das 
violências contra as mulheres, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, bem como para debater a 
difusão dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres, em parceria entre a CE e a CMULHER"  
 

REQ - 218/19 - do Sr. Professor Alcides - (PL 5802/2016) - que "solicita a realização de Audiência Pública para 
discussão do PL 5802/2016, que prevê a isenção de pagamento, para alunos contemplados pelo FIES e ProUni, de 
taxas administrativas".  
 

REQ - 219/19 - do Sr. Professor Alcides - (PL 2521/2011) - que "solicita a realização de Audiência Pública para 
discussão do PL 2521/2011, que versa sobre a mensalidade dos alunos que pedissem transferência para outro 



estabelecimento de ensino".  
 

REQ - 221/19 - do Sr. Alencar Santana Braga e outros - que "requer a realização de Seminários Regionais e 
ou/estaduais, pelo Brasil, para debater as condições de funcionamento das instituições federais de ensino, 
alternativas para o seu financiamento e o Programa "Future-se"".  
 

REQ - 222/19 - do Sr. Raul Henry - que "requer, nos termos do art. 24, XIII, e do art. 32, IX, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, a realização de Seminário no âmbito desta Comissão, com a finalidade de promover 
debate sobre o Sistema Nacional de Educação".  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 21/08/2019 
REQ - 224/19 - do Sr. Ivan Valente e outros - que "requer a realização de Audiência Pública para debater a 

perseguição política nas instituições de ensino superior no Brasil e o direito à livre expressão do pensamento e à 

liberdade de cátedra".  

 

REQ - 225/19 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - (PL 1967/2015) - que "requer a realização de audiência pública no 

âmbito da Comissão de Educação, para debater o PL 1967/2015 e apensados que trata sobre a criação dos 

Grêmios Estudantis".  

 

REQ - 226/19 - do Sr. Idilvan Alencar - que "requer a realização de Audiência Pública com o tema: "Educação e 

Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente""  

 

REQ - 227/19 - da Sra. Margarida Salomão - que "requer a realização de Seminário, em conjunto com a Comissão 

de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, para debater o papel da Universidade Pública no 

desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, da Educação e do Conhecimento".  

 

REQ- 228/19 - dos Srs. Edmilson Rodrigues e Glauber Braga - que "requer a realização do Seminário "Artigo 5º: 

censura nunca mais!""  

 

REQ - 229/19 - do Sr. Professor Israel Batista - que "requer a apresentação de Moção de louvor ao estudante e 

escritor precoce Ryan Santos Maia por sua notoriedade".  

 

REQ - 230/19 - do Sr. Átila Lira - que "requer o envio de Indicação ao Ministério da Educação, sugerindo a 

realização de estudos comparativos acerca dos custos dos cursos de medicina das Instituições de Ensino Superior 

públicas e privadas do Brasil, Argentina e Paraguai".  

 

REQ - 231/19 - do Sr. Ivan Valente e outros - que "requer a realização de audiência pública, em conjunto com a 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, para discutir os cortes de bolsas do CNPQ e os 



novos critérios de concessão de bolsas de pós-graduação anunciado pelo MEC".  

 

REQ - 232/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de Seminário alusivo ao Dia do Professor 

e as políticas para sua valorização, em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e em 

Respeito ao Profissional da Educação".  

 

REQ - 233/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de Audiência Pública para debater 

iniciativas para promoção da gestão democrática na educação básica e o fomento às entidades representativas 

de estudantes, em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e em Respeito ao Profissional 

da Educação".  

 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 04/09/2019 
REQ - 236/19 - do Sr. Átila Lira - que "requer realização de Audiência Pública para debater o custo comparativo 

dos cursos de medicina entre as Instituições de Ensino Superior públicas e privadas do Brasil, Argentina e 

Paraguai".  

 

REQ - 237/19 - do Sr. Professor Israel Batista - (PL 1966/2015) - que "requer a realização de audiência pública 

para discutir proposta pedagógica de formação de professores para o ensino da capoeira nas escolas".  

 

REQ - 238/19 - da Sra. Margarida Salomão e outras - que "requer a realização de Audiência Pública para debater 

o processo de nomeação de Reitores das Instituições Federais de Ensino Superior".  

 

REQ - 239/19 - do Sr. Bacelar - que "convite ao Presidente da CAPES, Sr. Anderson Correia, para exposição a 

respeito das mudanças no critério de concessão das bolsas de estudo".  

 

REQ - 240/19 - do Sr. Marcelo Calero - que "requer a realização de audiência pública sobre a importância da 

educação para o combate à disseminação de notícias falsas (fake news), no âmbito da Comissão de Educação".  

 

REQ - 241/19 - do Sr. José Rocha - que "requer a realização de audiência pública com a presença do Sr. 

presidente do Banco do Nordeste do Brasil(BNB), Romildo Carneiro Rolim e do secretário de Educação Superior 

do Ministério da Educação, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior".  

 

REQ - 242/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de audiência Pública para debater a 
Pedagogia da Alternância e as experiências educacionais pelo país, em parceria com a Frente Parlamentar em 
Defesa da Escola Pública e em respeito ao Profissional da Educação".  
 

REQ - 244/19 - do Sr. Tiago Mitraud - que "requer a realização de audiência pública para debater a 
possibilidade de escolas conveniadas e vale educação com recursos do FUNDEB".  
 



REQ - 245/19 - do Sr. Tiago Mitraud - que "requer a realização de Seminário, no Estado de Minas Gerais, para 
debater a possibilidade de implementação de escolas conveniadas e vale educação com recursos do FUNDEB".  
 

REQ - 246/19 - da Sra. Chris Tonietto - que "requer a realização, na Comissão de Educação, de Seminário de 
Valorização da Família no Congresso Nacional".  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 18/09/2019 

REQ - 243/19 - da Sra. Rose Modesto - que "requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, relativa à inclusão 

de conteúdos concernentes às pessoas com deficiência e aos idosos como novos componentes curriculares".  

 

REQ - 247/19 - do Sr. Professor Alcides - que "requer o envio da Indicação ao Poder Executivo, sugerindo que 

seja incluído, na grade curricular do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Médio, o Projeto Básico de Robótica 

Educacional".  

 

REQ - 250/19 - da Sra. Alice Portugal - que "requer a realização de Audiência Pública da Comissão de Educação 

da Câmara dos Deputados para discutir o processo de eleição e nomeação dos dirigentes dos Institutos 

Federais".  

REQ - 251/19 - do Sr. Professor Israel Batista - que "requer a realização de audiência pública sobre políticas 
públicas de educação para crianças com altas habilidades".  
 

REQ - 252/19 - da Sra. Professora Rosa Neide e outros - que "requer, ouvidos os Colegiados da CE e da CCTI, a 
constituição de Grupo de Trabalho para estudar e propor medidas para fortalecer políticas para o 
desenvolvimento científico e tecnológico de instituições públicas que atuam com Educação a Distância".  
 

REQ - 253/19 - do Sr. Ivan Valente e outros - que "requer a convocação do Ministro de Estado da Economia, Sr. 
Paulo Roberto Nunes Guedes, para comparecer a esta Comissão de Educação a fim de explicar e debater as 
reduções orçamentárias das áreas de Educação e Ciência e Tecnologia previstas no PLOA 2020, bem como a 
baixa execução dos recursos para essas áreas".  
 

REQ - 254/19 - da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende - que "requer a realização pela Comissão de 
Educação, com a colaboração da Frente Parlamentar Mista da Educação, de seminário destinado a discutir o 
"Marco Referencial Docente" (Base Nacional Docente)".  
 

REQ - 255/19 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "requer que seja realizada pela Comissão de Educação audiência 
pública para debater "Bullying" (intimidação sistemática)".  
 



REQ - 256/19 - do Sr. Túlio Gadêlha - que "requer aprovação de voto de regozijo ou louvor a Universidade 
Católica de Pernambuco pelo projeto Bolsa Unicap Inclusão Racial 100%".  
 

REQ - 257/19 - do Sr. Professor Israel Batista - que "requer a convocação do Ministro de Estado da Economia 
Senhor Paulo Guedes, a fim de prestar esclarecimentos acerca dos cortes orçamentários na educação 
brasileira, especialmente, os realizados nas Universidades Federais e a respeito das mudanças no critério de 
concessão das bolsas de estudos".  
 

REQ - 258/19 - dos Srs. Professora Rosa Neide e Glauber Braga - que "requer a realização de seminário ou 
Audiência Pública conjunta da Comissão de Educação e da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, para celebrar os cinquenta e três anos da Recomendação da Unesco e OIT, de outubro de 1966, 
acerca do estatuto dos professores e debater o cumprimento de suas diretrizes pelo Brasil".  
 

REQ - 259/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de seminário ou audiência pública 
conjunta da Comissão de Educação e da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com o 
objetivo de debater a garantia ao direito à educação e sua relação com o combate ao trabalho infantil".  
 

REQ - 261/19 - dos Srs. Eduardo Barbosa e Diego Garcia - que "requer realização de Seminário da Comissão 
de Educação com o tema "Família e Desenvolvimento Social", com foco no equilíbrio trabalho-família, 
maternidade e primeira infância, em conjunto com a CSSF, CIDOSO, CMULHER, CPD e CTASP".  
 

REQ - 262/19 - do Sr. Professor Israel Batista - que "requer a realização de audiência pública destinada a 
debater os impactos dos cortes orçamentários da Educação em 2019 no cumprimento das metas 
estabelecidas no Plano Nacional de Educação - PNE"  
 

REQ - 263/19 - do Sr. Professor Israel Batista - que "requer a realização de audiência pública destinada a 
apresentar o relatório final da SUBCOMISSÃO ESPECIAL destinada a acompanhar, monitorar e avaliar o 
processo de implementação das estratégias e do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação - 
PNE"  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 25/09/2019 

REQ - 248/19 - do Sr. Professor Alcides - que "requer o envio de indicação ao Ministério da Educação a 
sugestão de encerramento de todos os cursos de licenciatura na plataforma EAD - Ensino a distância, dentro 
dos preceitos legais".  
 

REQ - 264/19 - da Sra. Rose Modesto - que "requer a apresentação de Moção de louvor ao Reitor da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS por sua notoriedade".  
 



REQ - 265/19 - da Sra. Natália Bonavides - que "requer a aprovação de Moção de Apoio à nomeação da nova 
direção eleita do Instituto Federal da Bahia".  
 

REQ - 266/19 - da Sra. Professora Rosa Neide e outros - (PEC 15/2015) - que "requer a aprovação de moção 
de reconhecimento ao trabalho desenvolvido no âmbito da Comissão Especial que trata da PEC 015/15 - 
Torna Permanente o Fundeb".  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 09/10/2019 
REQ - 267/19 - do Sr. Gustinho Ribeiro - que "requer a realização de Audiência Pública com o objetivo de 

debater a reabertura de prazo para adesão de Instituições de Ensino Superior (IES) ao Programa de Estímulo 

à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (Proies), instituído pela Lei n. 

12.688, de 18 de julho de 2012"  

 

REQ - 268/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - (PLP 216/2019) - que "requer autorização, nos termos 
regimentais, para que esta deputada participe, em caráter de missão oficial, do "XXIX Encontro Nacional dos 
Conselhos Municipais de Educação", que será realizado nos dias 01 e 04 a 06 de novembro, na cidade de 
Aracaju, Estado de Sergipe, representando este órgão colegiado"  
 

REQ - 269/19 - do Sr. Bira do Pindaré - que ""Requer a realização de Audiência Pública, para avaliar o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)"  
 

REQ - 270/19 - do Sr. Tiago Mitraud - (REQ 244/2019) - que "requer a inclusão de convidados na audiência 
pública aprovada pelo Requerimento nº 244/2019, para debater a possibilidade de escolas conveniadas e 
vale educação com recursos do FUNDEB".  
 

REQ - 271/19 - do Sr. Danilo Cabral - que "requer a realização de Audiência Pública, em Pernambuco, para 
discutir os desafios para o fortalecimento das Universidades Públicas como vetor estruturante do 
desenvolvimento nacional".  
 

REQ - 272/19 - da Sra. Professora Dayane Pimentel que "solicita realização de Audiência Pública para 
debater o programa denominado "FUTURE-SE", recentemente anunciado pelo Ministério da Educação".  

REQ - 273/19 - da Sra. Professora Rosa Neide e outros - que "requer o envio de Solicitação de Informações 
ao Tribunal de Contas da União - SIT, sobre o cumprimento da ADPF 568 / PR de 2019, do STF, pelo 
Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia".  
 

REQ - 274/19 - da Sra. Maria do Rosário - que "requer a realização de Seminário em Porto Alegre (RS), em 
formato de audiência pública, para debater a pós-graduação no Brasil e os desafios do financiamento e da 



permanência estudantil para os pós-graduandos".  
 

REQ - 275/19 - da Sra. Professora Rosa Neide - que "requer a realização de Audiência Pública/Seminário, 
no Estado de Mato Grosso, para discutir as políticas e reformas curriculares, em especial o "Future-se", a 
BNCC e a Reforma do Ensino Médio".  
 

REQ - 276/19 - do Sr. Ivan Valente e outros - que "requer a realização de Seminário Regional para debater 
a perseguição política nas instituições de ensino superior no Brasil e o direito à livre expressão do 
pensamento e à liberdade de cátedra".  
 

REQ - 277/19 - dos Srs. Eduardo Barbosa e Maria Rosas - que "requer a realização de Audiência Pública, na 
Comissão de Educação, no âmbito das atividades da Subcomissão Especial de Educação Especial, para 
debater o AEE".  
 

REQ - 278/19 - dos Srs. Eduardo Barbosa e Maria Rosas - que "requer a realização de Audiência Pública, na 
Comissão de Educação, no âmbito das atividades da Subcomissão Especial de Educação Especial, para 
debater sobre os serviços educacionais ofertados à pessoa com deficiência e o perfil do aluno com 
deficiência".  
 

REQ - 279/19 - do Sr. Pedro Cunha Lima - que "requer aprovação de voto de louvor à Filantropia no 
Brasil".  
 

REQ - 281/19 - do Sr. Pedro Uczai - que "requer a aprovação de Moção de Louvor pela destacada atuação 
do Conselho Universitário da Universidade Federal da Fronteira Sul na defesa dos princípios da autonomia 
universitária, da gestão democrática do ensino público, do interesse público e da função social da 
universidade".  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 16/10/2019 

REQ - 282/2019 - da Sra. Rose Modesto - que "requer o envio de Indicação ao Poder Executivo solicitando 
a nomeação de reitor na Universidade Federal da Grande Dourados, a partir da lista tríplice formada pelo 
Conselho Universitário".  
 

REQ - 283/2019 - dos Srs. Glauber Braga e Edmilson Rodrigues - que "requer a realização conjunta de 
Seminário, com o tema "30 anos da Política de Redução de Danos"".  
 



REQ - 287/2019 - do Sr. Pedro Uczai - que "requer o envio de Indicação ao Poder Executivo sugerindo a 
destituição de reitor na Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS".  
 

REQ - 288/2019 - da Sra. Daniela do Waguinho - que "requer a realização de Audiência Pública no 
âmbito da Comissão de Educação, com o tema "Monitoramento da Implementação do Marco Legal da 
Primeira Infância do Brasil", em conjunto com a Comissão de Seguridade Social e Família e Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania".  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 23/10/2019 

REQ - 285/2019 - do Sr. Professor Alcides - que "requer o envio de indicação ao Ministério da Educação 
da sugestão de que sejam contabilizados como alunos de escolas públicas todos os estudantes das 
escolas conveniadas para efeito do Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb), formulado para 
medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino, dentro dos 
preceitos legais".  
 

REQ - 286/2019 - do Sr. Professor Alcides - que "requer o envio de indicação ao Ministério da Educação 
da sugestão de que todas as escolas municipais e estaduais com mais de 300 alunos do 6º ano em diante 
sejam agraciadas com uma fanfarra doada pelo Ministério, dentro dos preceitos legais".  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 30/10/2019 

REQ - 291/2019 - do Sr. Pedro Uczai - que "requer a realização de seminários, nos Estados do Ceará, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul para 
debater a democracia e autonomia das universidades e institutos federais no Brasil".  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 06/11/2019 

REQ - 292/2019 - da Sra. Alice Portugal - (PL 114/2015) - que "requer o a realização de audiência pública 
destinada a discutir o Projeto de Lei nº 114/2016, que regulamenta o exercício da profissão de 
Quiropraxista".  
 

REQ - 293/2019 - dos Srs. Waldenor Pereira e Professora Rosa Neide - que "requer a realização de 
audiência pública para discutir o impacto na educação da PEC emergencial e a PEC Mais Brasil do 
Governo Federal".  
 

REQ - 295/2019 - dos Srs. Bacelar e Professora Dorinha Seabra Rezende - que "requer seja enviado 
requerimento de informação ao Ministério da Educação, solicitando dados e informações do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE a respeito da disponibilidade fiscal dos entes 



federativos para investimento na Educação pública"  
 

REQ - 296/2019 - dos Srs. Idilvan Alencar e Raul Henry - que "requerem, nos termos do Artigo 24, Inciso 
XIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de Seminários e Visitas Técnicas no 
Ceará e em Pernambuco, com a finalidade de conhecer e debater sobre os modelos adotados nesses 
estados em relação às escolas de ensino médio em tempo integral e às ações de colaboração entre 
estados e municípios".  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 20/11/2019 

REQ - 302/2019 - do Sr. Bira do Pindaré - que ""Requer a realização de Audiência Pública, para debater o 
rateio dos recursos decorrentes de diferenças das transferências do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), oriundos de 
precatórios, para profissionais do magistério da rede pública.""  
 

REQ - 303/2019 - da Sra. Caroline de Toni - que "requer a inclusão de convidados na audiência pública 
aprovada pelo Requerimento nº 292/2019, "que requer a realização de audiência pública destinada a 
discutir o Projeto de lei n° 114/2016, que regulamenta o exercício da profissão de Quiropraxista"".  
 

REQ - 304/2019 - da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende - que "requer a realização de audiência 
pública pela Comissão de Educação conjunta com a Comissão de Seguridade Social e Família, para 
debater a relação entre horários escolares, a qualidade do sono e o aprendizado escolar".  
 

REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 04/12/2019 
REQ - 308/2019 - da Sra. Margarida Salomão - que "solicita que seja convocado o Sr. Abraham 

Weintraub, Ministro da Educação, a fim de prestar esclarecimentos sobre declarações dadas ao Jornal 

da Cidade Online, no dia 21 de novembro de 2019".  

 

REQ - 309/2019 - do Sr. Ivan Valente e outros - que "requer a convocação do Ministro de Estado da 
Educação, Sr. Abraham Weintraub, para prestar esclarecimentos sobre suas recentes declarações com 
afirmações inverídicas acerca das universidades federais brasileiras, bem como outros temas afeitos à 
Pasta que coordena".  
 

REQ - 310/2019 - da Sra. Professora Rosa Neide e outros - que "requer a convocação do Ministro da 
Educação, ABRAHAM WEINTRAUB para prestar esclarecimentos sobre manifestações a ele atribuídas".  
 

REQ - 311/2019 - do Sr. Bacelar - que "requer o comparecimento do Ministro da Educação, Sr. Abraham 
Weintraub, a fim de prestar esclarecimentos sobre a afirmação que as Universidades Públicas escondem 



"plantações extensivas de pés de maconha"".  
 

REQ - 312/2019 - do Sr. Alencar Santana Braga - que "requer ao plenário desta Comissão de Educação, 
que seja convocado o Ministro da Educação, Abraham Weintraub, para prestar esclarecimentos, perante 
esta Comissão, acerca de suas declarações sobre a prática de ilícitos cometidos nas Universidades 
Federais".  
 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

  
  

  
 



 
 

 

 
  

  
  

 

 

 
 
 

 

 
 

 


