
          

 

       

Notícias de interesse da segurança pública em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e 
Executivo, no plano federal, na semana do dia 05 a 09 de março de 2018.     

      

     

   
         

     

1.1     TRABALHO E PREVIDÊNCIA     

Comissão sobre MP que altera reforma trabalhista será presidida pelo senador 

Gladson Cameli   

Até agora, 967 emendas de senadores e deputados já foram apresentadas   

O senador Gladson Cameli (PP-AC) foi eleito presidente da comissão mista da medida provisória (MP 

808/17) que modifica a reforma trabalhista (Lei 13.467/17). O vice-presidente é o deputado Pedro 

Fernandes (PTB-MA). A escolha da relatoria, que ficará com algum deputado, será na próxima 

terçafeira (13) à tarde. O texto foi enviado pelo Poder Executivo há mais de 80 dias. O Congresso 

tem até 23 de abril para analisar a matéria, contando o trâmite pela comissão mista e pelos plenários 

da Câmara e do Senado. A partir de então, a MP perderá a validade.   

1.2     COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO      

Comissão discute como reduzir número de presos provisórios   

A população carcerária do Brasil só é menor do que a dos Estados Unidos (2,2 milhões), China (1,6 

milhão) e Rússia (644 mil). A Comissão Especial do Sistema Penitenciário discute nesta terça-feira 

(6) medidas para diminuir a taxa de presos provisórios. Segundo o Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias (Infopen), a população penitenciária do Brasil é de 622 mil pessoas, 

sendo que 40% desses presos são provisórios (flagrantes, temporários e preventivos).  Foram 

convidados para discutir o assunto a procuradora-geral de Contas do DF, Cláudia Fernanda de  
Oliveira Pereira; a agente federal de execução penal do Serviço de Relações Institucionais do 

Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Ana Maria Braga de Lima; e um representante do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública.   

Urgência de projeto que cria Sistema Único de Segurança Pública pode ser votada 

hoje   

O relator do projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), deputado Alberto Fraga 

(DEM-DF), afirmou nesta terça-feira (6) que o Plenário pode votar requerimento de urgência para a 

proposta (PL 3734/12) ainda hoje.   

Ao deixar a reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, sobre 

o tema, Fraga disse que ainda está recebendo sugestões ao texto e deve apresentar seu parecer na 

próxima semana.   

  

Comissão realiza na próxima semana audiência para debater adicional de 

periculosidade de policiais   

1       .       PODER LEGISLATIVO        -                                  
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A comissão externa criada pela Câmara dos Deputados para avaliar o 

crescente número de agentes de segurança pública mortos em serviço vai realizar 

audiência pública na próxima terça-feira (13) para discutir soluções para o 

problema.   

Entre os pontos a serem debatidos estão os projetos de lei 5492/16 e 193/15. Ambas as propostas 

garantem a policiais federais e estaduais e a outros integrantes das carreiras da segurança pública 

o direito a adicional de periculosidade fixado em, no mínimo, 30% da remuneração.   

   

1.3     POLÍTICA          

Congresso instala hoje sete comissões para analisar medidas provisórias   

O Congresso Nacional instalará nesta tarde sete comissões mistas para analisar medidas provisórias 

editadas pelo Executivo. Entre elas, a MP 808/17 editada pelo presidente da República, Michel 

Temer, para ajustar pontos da reforma trabalhista. O texto já recebeu 967 emendas de senadores e 

deputados. Todas as medidas provisórias que chegam ao Congresso precisam ser analisadas por 

comissões mistas, formadas por deputados e senadores, e, somente após terem um parecer 

aprovado pelo colegiado, é que passam a tramitar na Câmara dos Deputados e no Senado. As 

comissões mistas das MPs 808, 809, 810, 811, 812, 813 e 814, todas de 2017, serão instaladas, em 

reuniões sucessivas, a partir das 14h30 na sala 2 da ala Nilo Coelho, no Senado.   

Relatora diz que proposta vai aumentar pena para crime de estupro   

A deputada Laura Carneiro (sem partido-RJ) disse que incluiu na proposta que aumenta penas para 

estupro e criminaliza a divulgação de cenas de abuso sexual (PL 5452/16) vários agravantes para o 

crime. Segundo ela, haverá aumento de penas para estupros cometidos nas seguintes situações: 

quando ocorre em local público ou aberto ao público no meio de muitas pessoas; quando é feito 

durante a noite em lugar ermo; quando é feito por familiar da vítima; quando é feito com uso de arma 

de fogo; se a vítima é pessoa com deficiência; se houver estupro coletivo.   

Plenário aprova criação de comitê na Câmara contra assédio moral ou sexual   

O Plenário aprovou a criação, no âmbito da Câmara dos Deputados, do Comitê de Defesa da Mulher 

contra Assédio Moral ou Sexual. Foi aprovado o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça 

e de Cidadania (CCJ), de autoria da deputada Maria do Rosário (PT-RS), ao Projeto de Resolução 

281/17, da deputada Laura Carneiro (sem partido-RJ). A matéria foi promulgada em seguida. 

Segundo o parecer, o comitê ficará na estrutura da Secretaria da Mulher, órgão já existente na 

Câmara.   

Na Semana da Mulher, Câmara aprova seis projetos da pauta feminina   

Bancada feminina destaca empenho na construção de acordos para que as propostas – algumas 

sem consenso – fossem aprovadas com o aval de todas as lideranças. Textos tratam de violência 

contra a mulher e outros temas. O Plenário da Câmara aprovou seis projetos apontados pela bancada 

feminina como prioritários, em sessão presidida pela deputada Mariana Carvalho, única mulher a 

integrar a Mesa Diretora. Os temas votados garantem mais rigor para a punição dos crimes de 

estupro, abuso em transporte público e outros crimes sexuais; perda do direito sobre a família de 

parentes culpados de crimes; e criação de um comitê para tratar de assédio na Câmara.   

   

   

1.4DIREITO E JUSTIÇA  /  DIREITOS HUMANOS                                                                    

.                  
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Projeto cria espaços específicos para travestis e transexuais em 

estabelecimentos penais   

A Câmara dos Deputados analisa proposta do deputado Jean Wyllys (Psol-RJ) que cria espaços de 

vivência específicos para travestis e transexuais masculinas ou femininas em estabelecimentos 

penais. O projeto (PL 9576/18) insere a medida na Lei de Execução Penal (7.210/84). Pelo texto, a 

transferência das travestis e transexuais para esses espaços ficará condicionada à sua expressa 

manifestação de vontade.   

Especialistas sugerem aumento de penas alternativas para reduzir superlotação nos 

presídios   

Participantes de um debate promovido nesta terça-feira pela Comissão Especial do Sistema 
Penitenciário acreditam que a redução no número de presos provisórios pode contribuir bastante 
para resolver o problema da superlotação nos presídios brasileiros. E, para reduzir o número de 
presos provisórios, segundo especialistas convidados para a reunião, é preciso que a prisão seja o 
último recurso. “A forma de resposta do estado brasileiro pra criminalidade, priorizando a prisão 
como resposta, tem se mostrado desastrosa. O Brasil chegou a terceiro colocado mundial de 

população carcerária e isso não tem traduzido redução dos níveis de criminalidade”, afirma Eduardo 
Queiroz, defensor público de Direitos Humanos.    

Câmara aprova projeto que amplia casos de perda do poder familiar para condenados 

por crime doloso   

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (7), o Projeto de Lei 7874/17, da 

deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ), que amplia os casos da perda do poder familiar quando a 

pessoa é condenada à pena de reclusão por crime doloso. A matéria será enviada ao Senado. 

Atualmente, o Código Penal (Decreto-lei 2848/40) prevê a perda desse poder no caso de crime contra 

o filho, o tutelado ou o curatelado. O substitutivo da deputada Professora Dorinha Seabra Rezende 

(DEM-TO), aprovado pelo Plenário, estende a penalidade para os crimes cometidos contra outro 

descendente ou mesmo contra a outra pessoa que detém igual poder familiar (cônjuge ou 

companheiro, por exemplo, ainda que divorciado).   

1.6     AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS      

       

Agenda da semana     
   

SEGUNDA-FEIRA (12)   

10 horas   
Sessão Solene    
Homenagem aos 157 anos da Caixa Econômica Federal.   
Plenário Ulysses Guimarães   

14 horas   
Plenário   
Sessão de debates.   
Plenário Ulysses Guimarães   

14 horas   Bibliotecas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal   
Seminário: Transformando bibliotecas, transformando sociedades.   

O evento  continua ao longo da semana, em outros lugares de Brasília.  
Confira a programação.   
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Auditório Nereu Ramos   

   

15 horas   
Consultoria Legislativa da Câmara   
Palestra com a especialista em alfabetização digital Renee Hobbs. Tema: Educação Digital - 
Consumo e produção responsável de mídia na sociedade globalizada.  O evento é uma parceria 
com a Embaixada dos Estados Unidos.  Plenário 14   

   

TERÇA-FEIRA (13)   

   

14 horas    

Comissão Externa sobre a Chacina de Trabalhadores Rurais no Pará   
Discussão e votação do relatório da deputada Elcione Barbalho (PMDB-PA).  Plenário 15   

14h30   
Comissões Mista de Orçamento; de Seguridade Social e Família da Câmara; e de Assuntos 

Sociais do Senado   
Audiência pública para discutir o Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas do Gestor Federal 

do SUS, referente aos 2º e 3º quadrimestre de 2017.    
Foi convidado o ministro da Saúde, Ricardo Barros.  Plenário  
2   

14h30   
Comissão Externa sobre as Bacias de Rejeitos de Mineração em Barcarena (PA) Audiência 

pública para debater o possível desastre ambiental em Barcarena (PA).   
Foram convidados, entre outros, o secretário do Meio Ambiente do Pará, Thales Samuel Matos Belo; 
o advogado dos moradores de Barcarena, Ismael Moraes; e o defensor público estadual Johny 
Fernandes Giffoni.   
Plenário 3    

   

14h30   
Comissão Externa sobre a Fiscalização da Concessionária Eco101 - BR 101/ES Audiência 

pública sobre o tema.   
Foram convidados o diretor-geral da ANTT, Mário Rodrigues Júnior; e o secretário de Fiscalização 

de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do Tribunal de Contas da União, Luiz Fernando 
Ururahy de Souza.    
Plenário 11   

14h30   
Comissão Especial sobre o Enfrentamento ao Homicídio de Jovens (PL 2438/15) Audiência 

pública sobre o tema.   
Foram convidados, entre outros, o vice-presidente do Conselho de Administração do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima; e o ex-diretor do departamento de 
Políticas, Programas e Projetos da Senasp/MJ Alberto Kopttke.  Plenário a definir   

14h30    
Comissão Externa sobre os Agentes de Segurança Pública Mortos em Serviço   
Audiência  pública para debater a insegurança profissional e insegurança pública: importância do 

PL   5492/16.    
Foram convidados, entre outros, os presidentes da Associação Nacional de Praças, Elisandro Lotin 
de Souza; da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, Marlon Jorge Teza; 

e o representante da Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares e 
Bombeiros Militares, Edmar Soares Silva.   
Plenário 12    
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14h30    
Comissão Especial sobre Seguros Privados (PL 3139/15)    

Apresentação do parecer do relator, deputado Vinicius Carvalho (PRB-

SP).  Plenário  
5   

14h30   
Comissão Especial da Nova Lei de Licitações (PL 6814/17)   
Apresentação do plano de trabalho do relator, deputado João Arruda (PMDB-PR); e deliberação de 

requerimentos.  Plenário 4   

14h30   
Comissão Mista sobre a MP 810/17   
Medida provisória que fortalece pesquisa e desenvolvimento de tecnologias da informação e 

comunicação.    
Apreciação do plano de trabalho da comissão.    
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado   

14h30   
Comissão Externa sobre a Obra Viária do Contorno do Mestre Álvaro/ES 

Definição do plano de trabalho; e votação de requerimentos.  Sala 176-A, anexo 
2   

15 horas   
Grupo de Trabalho da Segurança Pública   
Debate sobre as proposições prioritárias sobre o tema; e definição do roteiro dos trabalhos.  Plenário 

16   

16 horas    
Comissão Especial sobre a Privatização da Eletrobras (PL 9463/18)  Instalação; 

eleição do presidente e dos vice-presidentes.  Plenário 1   

16 horas   
Votações em Plenário   
A pauta inclui o PL 7005/13, que permite a coleta de assinaturas eletrônicas de eleitores para a 
apresentação de projetos de lei de iniciativa popular; e o PL 5272/16, que cria a Universidade 

Federal do Delta do Parnaíba, por desmembramento da Universidade Federal do Piauí. Plenário 
Ulysses Guimarães   

18 horas   
Comissão Externa sobre a Intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro  Reunião 

de trabalho. Plenário a definir   

QUARTA-FEIRA (14)   
   

8 horas   
Lançamento da Agenda Legislativa Fecomércio do RS 2018    
Sala Vip do restaurante do 10º andar, no anexo 4   

8h30  Frente Parlamentar Ambientalista; e ONGs SOS Mata Atlântica,   
Instituto Socioambiental, Greenpeace e WWF Brasil    
Café da manhã de abertura dos trabalhos para o ano de 2018.   
Serão abordados a proposta de alteração do licenciamento ambiental que tramita no Congresso e os 
preparativos do Parlamento e da sociedade rumo ao Fórum Mundial da Água. Restaurante do 10º 

andar, anexo 4   

9h30   
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Comissão Especial sobre o Marco Regulatório da Economia Colaborativa 

Audiência pública para debater os Provedores de Turismo - Apps Turismo.    
Foram convidados representantes do Ministério do Turismo; da Confederação 

Nacional do  Comércio de Bens,   
Serviços e Turismo (CNC); do Decolar.com; e do Airbnb.   
E votação de requerimetos.   
Plenário 15   

10 horas   
Comissão Especial Cultura da Paz   
Audiência pública para discutir a cultura da paz nas escolas.    
Foram convidados, entre outros, a diretora da Escola Estadual Professor Salvador Rocco, de São   
Paulo (SP), Carla Pietro Contieri; o professor da Escola Municipal de Ensino Fundamental João  
Amós Comenius, de São Paulo (SP), Samuel de Jesus Pereira; e o professor adjunto da  
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG-PR) Nei Alberto Salles Filho. Plenário a definir   

10 horas   
Liderança do Solidariedade   
Colóquio Internacional Brasil & Austrália - o desenvolvimento sustentável da pequena agricultura, a 

proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico.    
Auditório Nereu Ramos   

   

14 horas   
Comissão Externa sobre o Endividamento do Setor Agrícola  Plenário a 

definir   

14h50   
Comissão Mista sobre a MP 816/17   
Medida provisória que cria cargos em comissão para compor os conselhos de Supervisão dos 

Regimes de Recuperação Fiscal dos estados e do Distrito Federal.    
Apreciação do relatório do deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG).    
Plenário 9 da ala Alexandre Costa, no Senado   

15 horas   
Frente Parlamentar Mista da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional  

Discussão de temas e caminhos relacionados à frente parlamentar, a engenharia e ao 
desenvolvimento nacional e 2018.  Auditório Freitas Nobre   

16 horas   
Comissão Externa sobre a Transposição do Rio São Francisco  Votação 

de requerimento.  Plenário a definir   

16 horas   
Lançamento da Agenda Político-Institucional da Associação dos Juízes Federais do Brasil 2018    
Salão  Nobre   

16 horas   Votações em Plenário   
Eleição de representante a ser indicado pela Câmara dos Deputados para o Conselho da República, 

conforme previsto na Constituição Federal.   
Plenário Ulysses Guimarães   

QUINTA-FEIRA (15)   
   

9 horas   
Comissão Especial sobre Criação de Municípios (PLP 137/15)  Seminário sobre 

o tema.   
Câmara Municipal de Marabá (PA)   
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9 horas   
Votações em Plenário   
Análise de acordos internacionais.   
Plenário Ulysses Guimarães   

   

9h05   
Sessão Solene   
Homenagem à Ordem DeMolay através do Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil.  

Plenário Ulysses Guimarães   

14 horas   
Plenário   
Sessão de debates.   
Plenário Ulysses Guimarães   

SEXTA-FEIRA (16)   

9 horas   
Plenário   
Sessão de debates.   
Plenário Ulysses Guimarães   

14h30   
Sessão Solene   
Homenagem ao Dia Internacional do Contador de Histórias.   
Auditório Nereu Ramos   

15 horas    
Sessão Solene    
Homenagem ao Dia Mundial da Água    
Plenário Ulysses Guimarães   

Link: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/554361-
AGENDADASEMANA.html    

     

   
2.1       PROPOSIÇÕES APRESENTADAS      

 
segurança pública   

Os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann; da Defesa, General Joaquim Silva e Luna; da 

Justiça, Torquato Jardim; e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, 

General Sérgio Etchegoyen, confirmaram presença na sessão de debates temáticos sobre segurança 

pública marcada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, para esta terça-feira (6), às 13h30, no 

Plenário do Senado.   

Projeto flexibiliza penas de mães e gestantes condenadas   

Mães e mulheres gestantes condenadas ou presas preventivamente poderão cumprir a pena de 

forma progressiva e flexibilizada em regimes menos rigorosos. É o que estabelece o Projeto de Lei 

2       .      PODER LEGISLAT       IVO        -                                 

Quatro   ministros participam da sessão de debates temáticos sobre   
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do Senado (PLS) 64/2018, da senadora Simone Tebet (PMDB-MS). O benefício se 

aplica às mulheres grávidas e às que forem mães ou responsáveis por crianças ou 

pessoas com deficiência.   

Segurança pública é caso de UTI, diz ministro da Defesa   

A segurança pública se tornou “um caso de urgência e emergência no Brasil, praticamente uma UTI”, 

disse nesta terça-feira (6) o ministro interino da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, em sessão 

temática sobre segurança pública. O general ressaltou que a intervenção federal na segurança 

pública do Rio de Janeiro atém-se a operações de garantia da lei e da ordem, conforme preconiza a 

Constituição. Disse ainda que a violência está presente em todo o país, e que o traçado da linha 

litorânea do Nordeste facilita a saída de drogas para a Europa e Estados Unidos.   

Eunício defende integração da segurança pública e preparo no combate ao crime   

Em sessão temática para debater a segurança pública com especialistas e representantes do 

governo, nesta terça-feira (6), o presidente do Senado, Eunício Oliveira voltou a defender a criação 

de um sistema integrado nacional para coordenar as diversas polícias e serviços de inteligência no 

combate ao crime organizado. Eunício apontou uma “desorganização geral” em relação às políticas 

de segurança pública, e evidenciada pela pouca quantidade de dados confiáveis.   

Caiado defende penas mais duras para criminosos e investimento nos presídios   

O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) cobrou medidas mais enérgicas do Estado contra a 

criminalidade, durante sessão temática sobre a segurança pública no Plenário do Senado, nesta 

terça-feira (6). Ele criticou os valores “irrisórios” repassados pelos governos petistas para o Fundo 

Penitenciário Nacional (Funpen) e defendeu a aplicação do dobro da pena para os sentenciados, 

tanto para crimes hediondos quanto para primários.   

Jungmann: Congresso precisa ter coragem para fazer mudanças na segurança 

pública   

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta terça-feira (6), durante sessão 

temática no Senado, que o Brasil precisa de uma "nova arquitetura constitucional" e da "união da 

sociedade" para enfrentar a crise na segurança pública. Para ele, o problema já é antigo, mas com o 

amadurecimento da crise, o Congresso Nacional tem a oportunidade de fazer  mudanças que antes 

poderiam não ser aceitas.   

   

Senadores pedem integração, planejamento e recursos para  

segurança   

Após a participação de ministros e especialistas na sessão temática desta terça-feira (6) sobre 

segurança pública, 23 senadores usaram a tribuna para debater o tema. A necessidade de unir 

esforços, planejar as ações, melhorar a vigilância das fronteiras e garantir investimentos para o setor 

foram algumas das cobranças feitas pelos parlamentares. Confira a seguir trechos dos 

pronunciamentos.   

Lindbergh Farias condena diferença salarial entre homens e mulheres   

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) defendeu nesta quinta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, um 

tratamento igualitário entre os gêneros nas empresas. Ele defendeu a aprovação de um projeto seu 

que veda a diferença salarial entre homens e mulheres na mesma função. O projeto deve ser votado 
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na próxima semana na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

(CCJ) e estabelece uma multa para a empresa que fizer essa diferenciação (PLS 

33/2018).   

Três projetos sobre segurança pública estão na pauta do Plenário   

Projetos relativos à área de segurança pública continuam a predominar na pauta do Plenário do 

Senado. A partir de terça-feira (13), os senadores devem votar o aumento da pena para o assassinato 

de mulheres, a criação de um plano nacional de combate ao homicídio de jovens e também o 

agravamento da pena para crimes em situação de tocaia perto de escolas e de casas.  O tema da 

segurança pública foi eleito como prioridade pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, no início 

do ano legislativo.   

   

3.1        SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL     

3.2     SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA        

 Ministra Cármen Lúcia visita unidade prisional feminina do Rio   

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra 

Cármen Lúcia, visitou na manhã desta segunda-feira (5) a Penitenciária Feminina Talavera Bruce, 

no complexo prisional de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ministra esteve na Unidade 

Materno Infantil da prisão.   

Ministra Cármen Lúcia discute questão penitenciária com Raul Jungmann   

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra 

Cármen Lúcia, discutiu, nesta quinta-feira (8), a questão penitenciária com o ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann. “Vim tratar do censo penitenciário. Como a ministra Cármen Lúcia está 

concluindo o cadastro dos presos de todo o país até maio, já não é preciso fazer o censo prisional, 

mas precisamos fazer o censo das penitenciárias que existem no país e saber as condições que elas 

estão”, afirmou Jungmann.   

     

5.     OUTRAS PUBLICAÇÕES (SITES, LIVROS, REVISTAS ETC.)     

   

Prisões   e apreensões batem recorde nas fronteiras brasileiras   

   

BRASÍLIA — Com o aumento da fiscalização nas fronteiras terrestres do Brasil, o número de prisões 

e apreensões ao longo dos seus 17 mil quilômetros registrou recordes em 2017. Um total de 38.339 

prisões foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), 6.603 a mais do que no ano anterior 

— a maioria por tráfico de drogas e contrabando. Mais de 2 mil armas de grosso calibre também 

foram apreendidas em 2017, volume 25% maior que em 2016. Os principais destinos dessas armas 

e drogas são as facções que atuam no Rio de Janeiro e em São Paulo, revelam investigações policiais 

locais. Os itens são redistribuídos para as demais regiões do país.   

   

   

   

6.     ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME     

FENEME PARTICIPA DE REUNIÃO DOS COMANDANTES GERAIS PM E CBM EM SÃO 

PAULO   
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Ontem o presidente da FENEME participou da Reunião do CNCG PM/BM - 
Conselho Nacional de Comandantes Gerais em São Paulo Capital.   

Falou sobre o panorama político Nacional, ciclo completo de polícia, Termo Circunstanciado de 
Ocorrência, a Reforma da Previdência e os Militares, dentre outros temas importante e de interesse 
das Instituições Militares Estaduais e do DF.   

PALESTRA DA FENEME AOS ALUNOS DO CEGESP DA PMMG   

Na manhã do dia 02/03/18, O Cel PMMG Marcio Ronaldo de Assis – Vice-Presidente da FENEME, 
palestrou aos 35 Oficiais Superiores, aluno do Curso Estratégico em Gestão da Segurança Pública – 
CEGESP II/2017, da Academia de Policia Militar de Minas Gerais. Naquela oportunidade, foram 
apresentados os trabalhos desenvolvidos pela FENEME, o desafio para a segurança pública em foco 
no Congresso Nacional, bem como as estratégias e prioridades para enfrentamento dos principais 
temas de interesse ao longo do corrente ano. Os alunos receberam exemplares da Cartilha da 
FENEME, da reforma da previdência dos Militares Estaduais e do Distrito Federal, da PEC 423 e Nota 
Técnica da Lei nr 13.491/17 que alterou o Código Penal Militar.  

  

   

   

   
                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA     
     

     

7.     CURTA E SIGA A FENEME NAS REDES SOCIAIS      

Facebook: https://www.facebook.com/secretariofeneme.feneme      

Twitter: https://twitter.com/realfeneme      

     

Sites: www.feneme.org.br / www.ciclocompleto.com.br      

 Brasília,  12 de março de 2018.     

       

     

OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES E ESTRATEGICAS PARA A FENEME NO AMBITOS DOS PODERES, ORGAOS E INSTITUICOES, ESTAO SERELATORIOS  
COMUNICACOES COMPLEMENTARES AO PRESIDENTE DA ENTIDADE, PARA OS ENCAMINHAMENTOS NECESSARIOS.     NDO REPASSADAS VIA E     
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