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Notícias de interesse da segurança publica em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e 

Executivo, no plano federal, na semana do dia 24 a 28 de setembro de 2018. 

  

 

1.       PODER LEGISLATIVO -     
 

 

1.1 TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

Sancionada lei que amplia licença-paternidade para as Forças Armadas 

Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a Lei 13.717/18 que aumenta de cinco para 20 dias a 
licença-paternidade dos integrantes das Forças Armadas. O texto foi sancionado ontem pelo 
presidente da República em exercício, o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli. Ele 
destacou a medida como um reconhecimento da importância da participação do pai nas primeiras 
semanas de vida do bebê. 

1.2    COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Projeto cria delegacias especializadas em pessoas desaparecidas em cidades com 
mais de 100 mil habitantes 

A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 10191/18, da deputada Tia Eron (PRB-BA), que 
prevê a criação de delegacias especializadas em pessoas desaparecidas nas cidades com mais 
de 100 mil habitantes. A deputada alerta que não se consegue, no Brasil, calcular a quantidade de 
indivíduos desaparecidos. “O Comitê Internacional da Cruz Vermelha apela para que os governos 
tratem com mais responsabilidade e urgência a questão humanitária das pessoas desaparecidas, 
percebendo que esses desaparecimentos são um tema social e político delicado”, disse. 

Proposta transforma guardas municipais em órgãos de segurança pública 

A Câmara analisa o Projeto de Lei 10291/18, do deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC), 
que pretende dar status de órgão de segurança pública às guardas municipais. O texto altera o 
Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 13.022/14). “Com a edição do Estatuto Geral das 
Guardas Municipais, houve inegável avanço, mas vários direitos foram negados, como a 
equiparação aos órgãos policiais e o porte de arma funcional de forma plena, além do porte de 
arma de propriedade particular”, argumenta o autor da proposta. 

1.3 POLÍTICA  

Eleições 2018: dados de eleitores e candidatos começam a ser inseridos nas urnas 
eletrônicas 

Nesta segunda-feira (24), teve início no Distrito Federal e em outras unidades da Federação o 
processo de lacração das urnas eletrônicas que serão usadas no pleito deste ano. A lacração é o 
momento em que as urnas são abastecidas com os dados dos eleitores e dos candidatos, a fim de 
possibilitar a votação. O secretário de tecnologia do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 
(TRE-DF), Ricardo Negrão, informa que é feito um relatório sobre o processo ao final de cada dia, 
com registro em ata. “Além disso, é realizada auditoria em uma urna eletrônica sorteada pelo juiz 
da zona eleitoral para verificamos se todos os dados estão íntegros e se não há nenhum 
problema.” 

Miguel Arraes é homenageado como Herói da Pátria 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/563573-SANCIONADA-LEI-QUE-AMPLIA-LICENCA-PATERNIDADE-PARA-AS-FORCAS-ARMADAS.html
http://portal.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/42157735/do1-2018-09-25-lei-n-13-717-de-24-de-setembro-de-2018-42157372
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/563553-PROJETO-CRIA-DELEGACIAS-ESPECIALIZADAS-EM-PESSOAS-DESAPARECIDAS-EM-CIDADES-COM-MAIS-DE-100-MIL-HABITANTES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/563553-PROJETO-CRIA-DELEGACIAS-ESPECIALIZADAS-EM-PESSOAS-DESAPARECIDAS-EM-CIDADES-COM-MAIS-DE-100-MIL-HABITANTES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/563676-PROPOSTA-TRANSFORMA-GUARDAS-MUNICIPAIS-EM-ORGAOS-DE-SEGURANCA-PUBLICA.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13022-8-agosto-2014-779152-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/563562-ELEICOES-2018-DADOS-DE-ELEITORES-E-CANDIDATOS-COMECAM-A-SER-INSERIDOS-NAS-URNAS-ELETRONICAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/563562-ELEICOES-2018-DADOS-DE-ELEITORES-E-CANDIDATOS-COMECAM-A-SER-INSERIDOS-NAS-URNAS-ELETRONICAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/522412-CULTURA-APROVA-INCLUSAO-DE-MIGUEL-ARRAES-NO-LIVRO-DE-HEROIS-DA-PATRIA.html
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A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou proposta que inscreve o nome do ex-
deputado federal e ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes no Livro dos Heróis da Pátria. O 
projeto (PL 6101/16) é de autoria de 33 parlamentares da bancada do PSB. O deputado Tadeu 
Alencar (PSB-PE) destacou a importância da aprovação. 

1.4    DIREITO E JUSTIÇA  /  DIREITOS HUMANOS                                                                   .                                                                               

Sancionada lei que tipifica crime de importunação sexual e pune divulgação de 
cenas de estupro 

Importunação sexual e divulgação de cenas de estupro agora são crimes. É o que prevê a 

Lei 13.718/18, sancionada nesta segunda-feira (24) pela Presidência da República, tendo como 

base projeto (PL 5452/16) de autoria da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-

AM), aprovado pela Câmara dos Deputados em março deste ano. 

Por falta de recadastramento biométrico, 3,4 milhões de eleitores não poderão votar 
neste ano 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter nesta quarta-feira (26) a decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) de cancelar os títulos eleitorais das pessoas que não compareceram ao 
recadastramento biométrico nos municípios onde houve esse procedimento. Com a decisão, cerca 
de 3,4 milhões de eleitores não poderão votar nas eleições de outubro. Os ministros do Supremo 
julgaram ação movida pelo PSB, que teve apoio do PT e do PCdoB. Os partidos alegam que o 
cancelamento dos títulos representa um cerceamento ao direito de voto. 

 

1.7  AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

Agenda da semana 

SEGUNDA-FEIRA (1º) 

8h45  
Parlamento Jovem 
Solenidade de abertura do Parlamento Jovem Brasileiro 2018. 
O evento continua à tarde. 
Plenário 2 

11 horas  
Conselho de Comunicação Social  
Reunião para tratar, entre outros assuntos, do andamento de projetos de lei sobre comunicação 
social no Congresso Nacional; e votação do relatório sobre reestruturação do Regimento Interno 
do conselho e da comissão de relatoria formada pelos conselheiros José Francisco de Araújo 
Lima (coordenador), Miguel Matos e Maria José Braga. 
Evento interativo pelo e-Cidadania  
Plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado 

14 horas 
Debates em Plenário 
Sessão não deliberativa. 
Plenário Ulysses Guimarães 

13h30 
Parlamento Jovem 
Entendendo o processo legislativo na Câmara dos Deputados e no Parlamento Jovem Brasileiro 
(PJB).  
Plenário 2 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/563568-SANCIONADA-LEI-QUE-TIPIFICA-CRIME-DE-IMPORTUNACAO-SEXUAL-E-PUNE-DIVULGACAO-DE-CENAS-DE-ESTUPRO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/563568-SANCIONADA-LEI-QUE-TIPIFICA-CRIME-DE-IMPORTUNACAO-SEXUAL-E-PUNE-DIVULGACAO-DE-CENAS-DE-ESTUPRO.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13718-24-setembro-2018-787192-publicacaooriginal-156472-pl.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/554266-CAMARA-APROVA-PENAS-MAIORES-PARA-ESTUPRO-E-TIPIFICA-CRIME-DE-IMPORTUNACAO-SEXUAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/563661-POR-FALTA-DE-RECADASTRAMENTO-BIOMETRICO,-3,4-MILHOES-DE-ELEITORES-NAO-PODERAO-VOTAR-NESTE-ANO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/563661-POR-FALTA-DE-RECADASTRAMENTO-BIOMETRICO,-3,4-MILHOES-DE-ELEITORES-NAO-PODERAO-VOTAR-NESTE-ANO.html
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=53776
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=14387
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoPle.asp?codReuniao=53775
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16h30 
Parlamento Jovem 
Criação dos partidos políticos do PJB, eleição dos líderes e formação das chapas para concorrer à 
Mesa Diretora.  
Plenários 2 e 3 

TERÇA-FEIRA (2) 

9 horas  
Parlamento Jovem  
Sessão solene de posse dos deputados jovens e eleição da Mesa Diretora do Parlamento Jovem 
Brasileiro 2018.  
Plenário Ulysses Guimarães 

13 horas 
Parlamento Jovem  
Protagonismo juvenil e a experiência do Parlamento Jovem Brasileiro (PJB), reunião partidária e 
30 anos da Constituição. 
Auditório do Cefor 

14 horas 
Debates em Plenário 
Sessão não deliberativa. 
Plenário Ulysses Guimarães 

17 horas 
Câmara dos Deputados e Senado Federal 
Lançamento da campanha Outubro Rosa na luta contra o câncer de mama, com o ato de 
iluminação do Congresso Nacional. 
Salão Negro 

QUARTA-FEIRA (3) 

9 horas 
Parlamento Jovem  
Finalização dos pareceres. 
Auditório e salas do Cefor 

14 horas 
Debates em Plenário 
Sessão não deliberativa. 
Plenário Ulysses Guimarães 

QUINTA-FEIRA (4) 

9 horas 
Parlamento Jovem 
Preparação dos trabalhos das comissões. 
Plenários das comissões 

9h30 
Câmara dos Deputados  
Palestra sobre orientações básicas para apresentação de emendas. 
Auditório Nereu Ramos 

13h30 
Parlamento Jovem  
Trabalhos das comissões: deliberação de proposições. 
Plenários das comissões 

http://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=51369
http://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=53772
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14 horas 
Debates em Plenário 
Sessão não deliberativa. 
Plenário Ulysses Guimarães 

17 horas 
Parlamento Jovem 
Reunião partidária. 
Plenários das comissões 

17h30  
Parlamento Jovem  
Reunião do Colégio de Líderes do PJB. 
Sala de comissão 

SEXTA-FEIRA (5) 

8h30 
Parlamento Jovem 
Atividade de processamento nas comissões. 
Plenários das comissões 

9 horas 
Debates em Plenário 
Sessão não deliberativa. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9h30 
Parlamento Jovem 
Sessão Plenária, entrega dos certificados e encerramento. 
Plenário Ulysses Guimarães 

Link: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/563684-AGENDA-DA-

SEMANA.html  

 

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, 01 de outubro de 2018. 
 

 

 

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. 

http://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/563684-AGENDA-DA-SEMANA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/563684-AGENDA-DA-SEMANA.html
https://www.facebook.com/secretariofeneme.feneme
https://twitter.com/realfeneme
http://www.feneme.org.br/
http://www.ciclocompleto.com.br/

