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

Executivo, no plano federal, na semana do dia 03 a 07 de setembro de 2018. 

  

 

1.       PODER LEGISLATIVO -     
 

 

1.1 TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

Publicada MP que adia para 2020 reajuste de servidores públicos federais 

A proposta será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores, antes de ser 
encaminhada para o Plenário da Câmara O Diário Oficial da União (DOU) publicou no último 
sábado (1º), em edição extra, a Medida Provisória (MP) 849/18, que adia para 2020 o reajuste de 
servidores públicos federais, até então programado para o ano que vem. A decisão foi 
comunicada na sexta (31) pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardiã, durante apresentação 
da proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2019, entregue pelo Executivo ao Congresso. 
Na quinta-feira (30), o presidente Michel Temer chegou a dizer que não suspenderia o aumento. 

Projeto permite que PM especialista do Distrito Federal seja promovido a major 

Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei (PL 9222/17) do deputado Alberto Fraga (DEM-
DF) que modifica a legislação dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal para permitir 
que oficiais especialistas da PM possam ascender até o posto de major. A proposta altera a 
Lei 12.086/09. 
A norma atual permite que oficiais especialistas – como assistente veterinário, e especialista em 
armamentos e comunicação – ascendam apenas até o posto de capitão. 

1.2    COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Comissão especial sobre combate ao crime organizado será instalada nesta terça 

Será instalada nesta terça-feira (4) a comissão especial que vai analisar o Projeto de 
Lei 10372/18, que modifica a legislação penal e processual penal, a fim de aperfeiçoar o combate 
ao crime organizado, ao tráfico de drogas e de armas, e ao funcionamento de milícias privadas. A 
instalação do colegiado já foi adiada três vezes. O projeto foi elaborado por uma comissão de 
juristas, coordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O 
texto foi entregue à Casa em maio. Entre outros pontos, a proposta aumenta a pena máxima de 
prisão no Brasil de 30 para 40 anos e institui um regime disciplinar mais rígido nos presídios para 
integrantes de quadrilhas. 

Milícias armadas poderão ser investigadas pela Polícia Federal 

A Polícia Federal (PF) poderá investigar crimes praticados por organizações paramilitares e 
milícias armadas, caso se comprove o envolvimento de agentes de órgãos de segurança pública 
estadual, como as polícias civil e militar. É o que determina o Projeto de Lei 9709/18, do ex-
senador Marcelo Crivella, atual prefeito do Rio de Janeiro, em tramitação na Câmara dos 
Deputados. A proposta altera a Lei 10.446/02, que trata da atuação da PF em casos específicos, 
como nos crimes de sequestro, roubo de bancos e violação a direitos humanos. 

1.3 POLÍTICA  

Proposta estabelece número variável de deputados na Câmara 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/562933-PUBLICADA-MP-QUE-ADIA-PARA-2020-REAJUSTE-DE-SERVIDORES-PUBLICOS-FEDERAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/562914-PROPOSTA-ORCAMENTARIA-CHEGA-AO-CONGRESSO-COM-AUMENTO-DO-TETO-DO-FUNCIONALISMO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/563041-PROJETO-PERMITE-QUE-PM-ESPECIALISTA-DO-DISTRITO-FEDERAL-SEJA-PROMOVIDO-A-MAJOR.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2009/lei-12086-6-novembro-2009-592042-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/562942-COMISSAO-ESPECIAL-SOBRE-COMBATE-AO-CRIME-ORGANIZADO-SERA-INSTALADA-NESTA-TERCA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/557808-PROPOSTA-DE-COMISSAO-DE-JURISTAS-REFORCA-O-COMBATE-AO-CRIME-ORGANIZADO-E-AS-MILICIAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/563095-MILICIAS-ARMADAS-PODERAO-SER-INVESTIGADAS-PELA-POLICIA-FEDERAL.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2002/lei-10446-8-maio-2002-379035-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/563072-PROPOSTA-ESTABELECE-NUMERO-VARIAVEL-DE-DEPUTADOS-NA-CAMARA.html
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Tramita na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 405/18, do ex-
deputado Severino Ninho, que estabelece número variável de deputados na Câmara federal. Pelo 
texto, o total de deputados eleitos irá de 257 a 513 deputados – quantidade atual. A 
representação por estado e pelo Distrito Federal será calculada pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), proporcionalmente à população, a partir do total de 513 deputados. A metade da 
representação de cada estado deverá será preenchida por candidatos eleitos segundo as regras 
atuais do sistema proporcional. Nesse sistema se aplica o cálculo do quociente eleitoral, obtido 
pela divisão do número de "votos válidos" pelo de "vagas a serem preenchidas". Apenas partidos 
isolados e coligações que atingem o quociente eleitoral têm direito a alguma vaga. 

 

1.7  AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

Agenda da semana 

SEGUNDA-FEIRA (10) 
 
14 horas  
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  
Encontro para debater o Pronaf. 
Santa Cruz do Sul (RS) 
 
14 horas 
Debates em Plenário 
Sessão não deliberativa. 
Plenário Ulysses Guimarães 

TERÇA-FEIRA (11) 

11 horas 
Sessão solene 
Homenagem aos 50 anos do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). 
Plenário Ulysses Guimarães 

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

15 horas 
Comissão mista sobre a MP 848/18 
Medida provisória que cria linha de crédito do FGTS para hospitais filantrópicos e santas casas 
Discussão e votação do parecer do relator, senador Lasier Martins (PSD-RS). 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

QUARTA-FEIRA (12) 

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

QUINTA-FEIRA (13) 

9h05 
Sessão solene 

http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=53728
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoPle.asp?codReuniao=53727
http://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
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Homenagem ao Dia Mundial dos Desbravadores. 
Plenário Ulysses Guimarães 

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

SEXTA-FEIRA (14) 

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

 

Link: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/563136-AGENDA-DA-

SEMANA.html  

 

2.      PODER LEGISLATIVO -  

 

2.1    PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 

Senado aprovou mais de 40 projetos no esforço concentrado, destaca Eunicio 

O Plenário e as comissões da Casa analisaram mais de 40 projetos durante o esforço 
concentrado desta semana, informou o presidente do Senado, Eunicio Oliveira, ao destacar o 
empenho dos senadores, que estiveram presentes mesmo neste período de campanhas 
eleitorais. Entre as matérias aprovadas está a Medida Provisória 838/2018, que concede 
subvenção para a venda e a importação do óleo diesel de uso rodoviário. A MP foi uma das 
promessas do governo em troca do fim da greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio. 

 

6. ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME 

FENEME PARTICIPA DE LANÇAMENTO DE REVISTA DO CNCG - PM/CBM 

O CNCG - Conselho de Comandantes Gerais das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares do 
Brasil fez nesta segunda-feira (03 de setembro 2018) o lançamento da primeira edição de sua 
revista.  A cerimônia de lançamento foi realizada no Restaurante da CABE, no campus da 
Academia de Polícia Militar de Brasília, às 17 horas, e contou com a presença de diversas 
autoridades Civis e Militares. A revista será distribuída de forma estratégica, com foco nos 
principais atores e influenciadores do panorama da segurança pública nacional. 

 

 

7. CURTA E SIGA A FENEME NAS REDES SOCIAIS 

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

 

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/563136-AGENDA-DA-SEMANA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/563136-AGENDA-DA-SEMANA.html
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/09/05/senado-aprovou-mais-de-40-projetos-no-esforco-concentrado-destaca-eunicio
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133487
https://www.feneme.org.br/pagina/1708/feneme-participa-de-lanccedilamento-de-revista-do-cncg---pmcbm-https:/www.feneme.org.br/pagina/1708/feneme-participa-de-lanccedilamento-de-revista-do-cncg---pmcbm-https:/www.feneme.org.br/pagina/1708/feneme-participa-de-lanccedilamento-de-revista-do-cncg---pmcbm-https:/www.feneme.org.br/pagina/1708/feneme-participa-de-lanccedilamento-de-revista-do-cncg---pmcbm-https:/www.feneme.org.br/pagina/1708/feneme-participa-de-lanccedilamento-de-revista-do-cncg---pmcbm-https:/www.feneme.org.br/pagina/1708/feneme-participa-de-lanccedilamento-de-revista-do-cncg---pmcbm-https:/www.feneme.org.br/pagina/1708/feneme-participa-de-lanccedilamento-de-revista-do-cncg---pmcbm-https:/www.feneme.org.br/pagina/1708/feneme-participa-de-lanccedilamento-de-revista-do-cncg---pmcbm-https:/www.feneme.org.br/pagina/1708/feneme-participa-de-lanccedilamento-de-revista-do-cncg---pmcbm-
https://www.facebook.com/secretariofeneme.feneme
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Twitter: https://twitter.com/realfeneme  

 

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

Brasília, 10 de setembro 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. 

https://twitter.com/realfeneme
http://www.feneme.org.br/
http://www.ciclocompleto.com.br/

