NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

Noticias de interesse da segurança publica em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana do dia 19 a 23 de fevereiro de 2018.

1.
1.1

PODER LEGISLATIVO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Em resposta a questionamento, Maia diz que Previdência não pode ser votada
diante de intervenção
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse há pouco que a proposta de
emenda à Constituição da reforma da Previdência (PEC 287/17) não poderá ser votada em
Plenário enquanto durar a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro.

Rodrigo Maia defende decreto de intervenção na segurança do Rio de Janeiro
Em pronunciamento em Plenário, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia,
defendeu a aprovação do decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.
“Somos chamados a superar as diferenças ideológicas, os conceitos diversos de gestão da
máquina pública, para mostrar união contra um inimigo comum: o crime organizado”, disse.

Relator da reforma da Previdência lamenta que texto não seja votado
Ele citou o calendário eleitoral apertado e a falta de apoio à proposta entre os problemas que
impossibilitaram a votação
O relator da reforma da Previdência (PEC 287/16), deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA),
informou que o governo anunciou oficialmente a retirada da pauta da proposta de reforma da
Previdência. Para ele, a razão da matéria não ter sido aprovada é o calendário eleitoral. Arthur
Oliveira Maia lamentou não votar o texto e reconheceu que vários problemas contribuíram para
que a proposta não tivesse apoio dos parlamentares. Ele reconheceu que o texto inicial
encaminhado pelo Executivo era “muito duro” e, em seguida, a delação da JBS e as duas
denúncias do Ministério Público contra o presidente Michel Temer paralisaram o Brasil.

1.2

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Câmara autoriza intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro
Depois de mais de 6 horas de discussão, a Câmara dos Deputados confirmou, na madrugada
desta terça-feira (20), a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro.
O decreto assinado pelo presidente Michel Temer teve 340 votos favoráveis, 72 votos contrários e
1 abstenção. O texto segue agora para o Senado Federal na forma do Projeto de Decreto
Legislativo (PDC) 886/18.

PEC inclui agentes de trânsito entre responsáveis por segurança pública
Uma proposta de emenda à Constituição (PEC 398/17) em análise na Câmara dos Deputados
inclui os agentes de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no rol de
responsáveis pela segurança pública no País. Atualmente, fazem parte dessa lista os policiais
federais, os rodoviários federais, os ferroviários federais, os civis, os militares e os bombeiros
militares.
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Projeto garante repasses para segurança pública de estados e municípios inadimplentes
A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei Complementar 456/17, do Senado Federal, que
garante repasses de recursos da União para a área de segurança pública mesmo para estados e
municípios inadimplentes. O projeto altera a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar 101/00), que prevê que o descumprimento de certas obrigações por parte dos
entes federados gera a suspensão de transferências voluntárias de recursos da União. Entre
essas obrigações, figura estar em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e
financiamentos devidos à União.

Estado poderá ser obrigado a quitar imóvel de agentes de segurança aposentados
por acidente de trabalho
Estados, Distrito Federal e municípios poderão ser obrigados a quitar os imóveis financiados por
órgãos públicos e adquiridos por membros da segurança pública que entraram para a reserva
após acidente de trabalho. É o que determina o Projeto de Lei 8556/17, do deputado Laudivio
Carvalho (SD-MG), em tramitação na Câmara dos Deputados.

Após intervenção, Roberto Sá protocola pedido de exoneração da Secretaria de Segurança do
RJ
Roberto Sá protocolou na tarde desta sexta-feira (16) o pedido de exoneração da Secretaria de Segurança
do Rio de Janeiro, informou a pasta pelo Twitter.
O pedido acontece horas depois que o presidente Michel Temer decretou a intervenção federal na
Segurança do Estado do Rio. Depois da declaração, Sá, o comandante da PM, Wolney Dias; além de
responsáveis pelos Bombeiros e Secretaria de Administração Penitenciária participaram de reunião com o
governador Luiz Fernando Pezão.
1.3

POLÍTICA

Psol entra com mandado de segurança no STF pedindo suspensão da intervenção
federal no Rio de Janeiro
O mandado questiona a falta de justificativa para a edição do decreto e a ausência de consulta
prévia aos conselhos da República e de Defesa Nacional. A bancada do Psol na Câmara
protocolou nesta segunda-feira (19) um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal
(STF) para suspender a votação do decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio
de Janeiro. A sessão de votação na Câmara dos Deputados está prevista para começar às 19
horas.

Relatora defende decreto e cobra recursos federais para intervenção no Rio de
Janeiro
A relatora do decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, deputada
Laura Carneiro (PMDB-RJ), defendeu a aprovação da proposta. Ela destacou que se trata de uma
medida excepcional de supressão da autonomia de ente federativo com o objetivo de preservar a
soberania do Estado.

Plenário aprova intervenção federal no Rio de Janeiro
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 340 votos a 72, o Projeto de Decreto
Legislativo (PDC) 886/18, que confirma a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro na área
de segurança pública, determinada pelo Decreto 9.288/18.

Câmara cria comissão especial para analisar privatização da Eletrobrás
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O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criou ontem a comissão especial que vai
analisar o Projeto de Lei 9463/18, do Poder Executivo, que regulamenta privatização da
Eletrobrás. O documento de criação foi lido na sessão desta segunda-feira (19).
O colegiado vai reunir 35 membros efetivos e 35 suplentes, que serão indicados pelos líderes
partidários. Não há prazo para essa indicação.

Congresso aprova projeto que libera R$ 2 bilhões para auxílio a municípios
Deputados e senadores aprovaram nesta terça-feira (20) proposta que libera R$ 2 bilhões para os
municípios investirem em saúde, educação e assistência social (PLN 1/18). O dinheiro concretiza
auxílio financeiro previsto pela Medida Provisória 815/17. Serão R$ 600 milhões para educação;
R$ 1 bilhão para a saúde; e R$ 400 milhões para a assistência social.

Líder do PPS defende votação do teto do servidor público e do fim do foro
privilegiado
O novo líder do PPS, deputado Alex Manente (SP), defende, como prioridades da bancada para
este ano, a votação do projeto que regulamenta o teto remuneratório do setor público
(PL 6726/16 e apensados) e da proposta que põe fim ao foro privilegiado (PEC 470/05 e
apensadas).
1.4

DIREITO E JUSTIÇA / DIREITOS HUMANOS

.

Parlamentares recorrem ao STF para impedir tramitação da reforma da Previdência
Arnaldo Faria de Sá e Paulo Paim querem evitar a suspensão temporária da intervenção federal
no Rio de Janeiro para votar a reforma. A Constituição não pode ser emendada na vigência de
intervenção federal
O deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) e o senador Paulo Paim (PT-RS)
protocolaram mandado de segurançacom pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal (STF)
pedindo a proibição da tramitação da reforma da Previdência (PEC 287/16) enquanto vigorar a
intervenção federal no Rio de Janeiro.

Comissão de enfrentamento ao homicídio de jovens retoma atividades hoje
Em meio à crise da segurança pública no País, o presidente da Comissão Especial de
Enfrentamento ao Homicídio de Jovens (PL 2438/15), deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), quer
acelerar a conclusão dos trabalhos do grupo. O colegiado retoma as atividades nesta terça-feira
(20).

Comissão de Combate à Violência Contra Mulher vota requerimentos nesta tarde
A Comissão Permanente Mista de Combate à Violência Contra a Mulher reúne-se nesta tarde
para votar 15 requerimentos. Entre os itens da pauta, estão solicitações da relatora da comissão,
deputada Luizianne Lins (PT-CE), para a realização do 14º Seminário LGBT e outro sobre o
combate aos crimes de ódio contra a mulher na internet.
A relatora também pede audiências públicas para debater a guarda compartilhada, a violência
obstétrica e a aplicabilidade da Lei do Feminicídio (Lei 13.104/2015). Luizianne requer ainda
informações sobre os programas federais de enfrentamento à violência contra a mulher e sobre
denúncias de ameaças de morte sofridas por líderes rurais no Amazonas.

1.6

RELAÇÕES EXTERIORES

Proposta susta regulamentação da Lei de Migração

.
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Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 849/17, do deputado
Leo de Brito (PT-AC), que susta o Decreto 9.199/17, que regulamenta a Lei de Migração
(13.445/17).
Segundo Brito, o decreto modifica substancialmente as conquistas e garantias da nova lei.

Projeto exige plebiscito para instalação de base militar estrangeira no Brasil
O deputado Glauber Braga (Psol-RJ) apresentou à Câmara dos Deputados proposta para
determinar que bases militares estrangeiras só possam ser instaladas permanentemente no Brasil
se a população aprovar por meio de plebiscito.
A medida está prevista no Projeto de Lei Complementar 466/17, que acrescenta um artigo à Lei
Complementar 90/97, que determina os casos em que forças estrangeiras possam transitar pelo
território nacional ou nele permanecer temporariamente.

1.7

AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agenda da semana
SEGUNDA-FEIRA (26)
9 horas
Sessão Solene
Homenagem ao lançamento da Campanha da Fraternidade de 2018: Fraternidade e
Superação da Violência.
Plenário Ulysses Guimarães
14 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
TERÇA-FEIRA (27)
14h30
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Instauração de processos em desfavor dos deputados Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA),
Paulo Maluf (PP-SP), Celso Jacob (PMDB-RJ) e João Rodrigues (PSD-SC); e sorteios
das listas tríplices para escolha dos relatores.
Plenário 11
14h30
Comissão Especial sobre Enfrentamento ao Homicídio de Jovens (PL 2438/15)
Votação de requerimentos; e eleição para 2º vice-presidente.
Plenário 6
14h30
Comissão Mista sobre a MP 806/17
Medida provisória que altera a tributação do Imposto de Renda incidente sobre as
aplicações em fundos de investimento.
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Votação de requerimentos.
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado
15 horas
Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher
Votação de requerimentos.
Plenário 9 da ala Alexandre Costa, no Senado
15 horas
Comissão Externa destinada a Apurar a Chacina de Trabalhadores Rurais no Pará
Discussão e votação do relatório da deputada Elcione Barbalho (PMDB-PA).
Plenário 16
16 horas
Votações em Plenário
Pauta que inclui, entre outros itens, o projeto que regulamenta serviços de transporte com
aplicativos (PL 5587/16).
Plenário Ulysses Guimarães
QUARTA-FEIRA (28)
10 horas
Comissão Especial do Sistema Penitenciário
Votação de requerimentos.
Plenário 5
14h30
Comissão Especial Cultura da Paz
Votação de requerimentos.
Plenário 8
14h30
Comissão Especial sobre Regulação de Moedas Virtuais pelo Banco Central (PL
2303/15)
Votação de requerimentos.
Plenário a definir
16 horas
Votações em Plenário
Proposições remanescentes do dia anterior.
Plenário Ulysses Guimarães
QUINTA FEIRA (1º)
9 horas
Votações em Plenário
Análise de acordos internacionais.
Plenário Ulysses Guimarães
14 horas
Comissão do Esporte
Reunião reservada para discutir o PL 6718/16 com o relator, deputado Fábio Mitidieri
(PSD-SE). O projeto privilegia o esporte educacional no recebimento de recursos de
loterias. Também haverá discussão sobre confederações dos esportes olímpicos.
Plenário 4
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14 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
SEXTA-FEIRA (2)
9 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães

Link: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/553693-AGENDA-DASEMANA.html

2.

PODER LEGISLATIVO -

2.1

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Senado cria comissão temporária para acompanhar a intervenção federal no RJ
O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (21) um requerimento do senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para criação de uma comissão temporária externa com
três senadores titulares e outros três suplentes para acompanhar a execução e os
desdobramentos da intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de
Janeiro.
Decreto de intervenção no RJ suspendeu a tramitação de 536 PECs no Senado
São 536 as propostas de emenda à Constituição (PECs) que estão impedidas de tramitar
no Senado até o fim da intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de
Janeiro, que ocorrerá apenas em 1º de janeiro de 2019. O levantamento é da Secretaria
de Informação Legislativa da Casa. Dessas, 80 já estavam prontas para serem incluídas
na ordem do dia para votação no Plenário.
Aprovação da intervenção no Rio de Janeiro é o destaque da semana no Senado
O Senado Federal aprovou na noite de terça-feira (20) o decreto do presidente da
República, Michel Temer, que impõe intervenção do governo federal na área de
segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Foram 55 votos a favor, 13 contrários e
uma abstenção. O decreto já foi promulgado. Aprovada na madrugada anterior pela
Câmara dos Deputados, a medida, adotada em 16 de fevereiro, tem agora o aval do
Congresso Nacional para seguir até o último dia de 2018.
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3.

PODER JUDICIÁRIO

3.1

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

STF anula reajuste salarial concedido a oficiais da PM-BA pelo Poder Judiciário local

O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de deliberação de seu Plenário Virtual,
reafirmou jurisprudência dominante e deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE)
976610, interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Tribunal de Justiça local (TJBA) que concedeu reajuste de 34,06% nos soldos e na gratificação de oficiais da Polícia
Militar, a título de revisão geral anual de 2000.

3.2

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Instituto previdenciário terá de dividir pensão por morte entre nora e sogra
Em julgamento de recurso em mandado de segurança interposto pelo Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (Ipasg/RJ), a
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu pela possibilidade de o
ente previdenciário executar decisão judicial na qual foi acordada a divisão de pensão por
morte entre uma mulher e sua sogra..

4.
4.2

PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

COMBATE ÀS FRAUDES: Força tarefa desarticula quadrilha em Santa Catarina
Da Redação (Brasília) – A Força-Tarefa Previdenciária deflagrou na manhã da última segundafeira (19), no estado de Santa Catarina, a Operação Peixe-Mosquito, com o objetivo de
desarticular quadrilha especializada na obtenção fraudulenta de benefícios previdenciários e de
Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (assistência financeira dada aos pescadores
artesanais, durante o período de defeso, em que a pesca é proibida).

CNP: Dados Gerais sobre a Previdência foram apresentados na reunião do
Conselho de Previdência nesta quinta (22)
Da Redação (Brasília) – Em dezembro de 2016, o Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
possuía mais de 29 milhões de benefícios ativos – um crescimento de 2,82% em relação a 2015.
Os dados estão no Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS 2016) que foi apresentado na
primeira reunião ordinária de 2018 do Conselho Nacional de Previdência (CNP) juntamente com o
perfil do Microempreendedor Individual (MEI) e o Portal Meu INSS – central de serviços do
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Instituto Nacional do Seguro Social. A reunião do CNP ocorreu na manhã desta quinta-feira
(22),em Brasília.
5.

OUTRAS PUBLICAÇÕES (SITES, LIVROS, REVISTAS ETC.)

Jungmann será o novo ministro da Segurança Pública; general Luna vai para
Defesa
O presidente Michel Temer escolheu o ministro Raul Jungmann para assumir o novo
ministério da Segurança Pública. A decisão foi tomada hoje e o anúncio será feito nesta
segunda-feira, 26. O ministério será criado por Medida Provisória.
Polícia Federal pede prorrogação de investigação contra Temer
BRASÍLIA — A Polícia Federal pediu nesta terça-feira a prorrogação, por mais 60 dias, da
investigação contra o presidente Michel Temer no caso do decreto envolvendo o setor
portuário. Essa é a terceira vez que a polícia pede a prorrogação do prazo — e pode não
ser a última, uma vez que não há limite legal de prazo para as investigações.

6.

ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME

FENEME PARTICIPA DE ENCONTRO DE OFICIAIS PM E BM EM RIO BRANCO NO
ACRE
No dia 22 de fevereiro de 2018 a Associação de Oficias Militares em conjunto com o
Clube dos Oficias do Acre promoveu encontro de Oficiais com o objetivo de discutir vários
temas de interesse das Instituições Militares Estaduais e seus integrantes.

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, 23 de fevereiro de 2018.
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OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES E ESTRATEGICAS PARA A FENEME NO AMBITOS DOS PODERES, ORGAOS E INSTITUICOES, ESTAO SENDO REPASSADAS VIA
RELATORIOS E COMUNICACOES COMPLEMENTARES AO PRESIDENTE DA ENTIDADE, PARA OS ENCAMINHAMENTOS NECESSARIOS.

