
                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA   

   
   
  

   

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 novembro de 2018.   

    

   

 
      

1.2     COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO    

Proteção Física de Material Nuclear será discutida em comissão nesta manhã 

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realiza 
audiência pública nesta manhã para debater questões relacionadas à Convenção sobre Proteção 
Física do Material Nuclear. O encontro atende a requerimento do deputado Arlindo Chinaglia (PT-
SP), que é relator de Emenda à Convenção Nuclear, endossada pelo Brasil em 2005 e encaminhada 
ao Congresso Nacional apenas em 2016. Chinaglia explica que, ao estudar o texto surgiram dúvidas 
e questionamentos. “Considerando o contexto das relações internacionais, haveria possibilidade de 
algum tipo de incidente, ou de sabotagem, ou de nova falha na segurança? Poderíamos, em 2018, 
ter um outro incidente, como o do Césio 137, ocorrido em Goiânia, há 31 anos?”. 

Proposta facilita financiamento para que policiais comprem armas 

A Câmara analisa o Projeto de Lei 10686/18, do deputado Carlos Henrique Gaguim (DEM-TO), que 
pretende facilitar o financiamento para a aquisição de arma própria por agentes de segurança pública. 
O texto inclui a possibilidade entre as destinações possíveis do Fundo Nacional de Segurança 
Pública (FNSP), instituído pela Lei 10.201/01. 

Comissão aprova projeto que exige separação de menores infratores por sexo 

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de 

Lei 5154/16, da deputada licenciada Dulce Miranda, que determina a separação de internos por 

sexo, devendo as adolescentes infratoras do sexo feminino ficar em unidades especializadas.  O 

projeto também exige que o pessoal que trabalha nessas unidades seja apenas do sexo feminino. 

  

1.3   POLÍTICA      

Câmara, Senado e TCU discutem sustentabilidade no Legislativo 

A Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União (TCU) realizam nesta 
terça e quarta-feira o 1º Seminário Nacional de Sustentabilidade no Legislativo. O evento ocorrerá no 
auditório do TCU, em Brasília. Na ocasião, será criada a Rede Nacional de Sustentabilidade no 
Legislativo, com o objetivo de disseminar práticas sustentáveis e viabilizar iniciativas conjuntas em 
torno do tema. O trabalho da rede prevê futuramente o envolvimento dos legislativos distrital, estadual 
e municipal. 

Rodrigo Maia reafirma compromisso de assegurar conquistas promovidas pela 
Constituição 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reafirmou há pouco o compromisso de 
assegurar as conquistas democráticas promovidas pela promulgação da Constituição Federal de 
1988, que completou 30 anos no último dia 5 de outubro. “Não é trivial que propostas que acenaram 
para substituição da Constituição em vigor tenham sido repudiadas pela opinião pública durante o 
último processo eleitoral em um contexto de forte polarização política”, pontuou Maia, durante sessão 
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solene do Congresso Nacional (Câmara e Senado) convocada para celebrar o 30º aniversário da 
Carta Cidadã. 

Maia afirma que é importante votar reformas para que estado brasileiro não seja 
inviabilizado 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu novamente, nesta terça-feira, a 
necessidade de aprovação da reforma da Previdência.“As reformas são decisivas para esse novo 
ciclo da política que saiu das urnas. Talvez, a gente possa abrir um novo ciclo para o estado brasileiro 
que não puxe tanto do cidadão e devolva tão pouco. E que a previdência não seja uma previdência 
que beneficia os que ganham mais em detrimento dos que ganham menos”, afirmou Maia. 

Congresso Nacional inicia Ordem do Dia para análise de vetos presidenciais 

Iniciou-se a Ordem do Dia da sessão do Congresso Nacional, destinada a analisar vetos 
presidenciais que trancam os trabalhos. Os parlamentares fazem, no momento, a votação de vetos 
pela cédula eletrônica, da qual constam os itens não separados pelos partidos para votação em 
separado por meio do painel eletrônico. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, espera que assim 
se ganhe tempo para o alcance do quórum para as votações no painel. 

Congresso instala comissões para analisar cinco medidas provisórias 

O Congresso Nacional instala hoje cinco comissões mistas para analisar medidas provisórias sobre 
diversos assuntos, entre eles o reajuste de servidores públicos e a criação da Agência Brasileira de 
Museus. Cada MP precisa ser analisada por uma comissão mista composta por deputados e 
senadores antes de ser votada pelos Plenários da Câmara e do Senado. 

Congresso instala quatro comissões para analisar medidas provisórias 

O Congresso Nacional instalou nesta quarta-feira (7) quatro comissões mistas para analisar medidas 
provisórias sobre diversos assuntos, entre eles a criação da Agência Brasileira de Museus 
(MP 850/18). Se acordo com o texto do Executivo, a nova agência vai substituir o Ibram e será 
composta por dois conselhos, um fiscal e um deliberativo, e por uma diretoria-executiva. 

1.4    DIREITO E JUSTIÇA  /  DIREITOS HUMANOS                                                                   .                       

Tribuna das Mulheres avalia a ocorrência de feminicídios no Brasil 

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher recebe hoje a doutoranda em demografia pelo Instituto 
de Filosofia e Ciência Humanas da Universidade Estadual de Campinas Jackeline Aparecida Ferreira 
Romio para debater o feminicídio no País. As parlamentares e a convidada vão discutir por que 
diferenciar o feminicídio de um homicídio comum. 

CCJ aprova tipificação do crime de espancamento 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira 
(7), o Projeto de Lei 8529/17, do deputado José Mentor (PT-SP), que tipifica o crime de 
espancamento, com pena de 5 meses a 1 ano e 8 meses de detenção. Esse total corresponde a um 
aumento de 2/3 da pena de lesão corporal, já prevista no Código Penal (Decreto-Lei  2.848/40). 
Segundo o projeto, o crime se caracteriza por mais de uma lesão corporal, seja leve, grave ou 
gravíssima. 

Representantes das polícias defendem redução drástica do foro privilegiado 

Debatedores criticam quantidade de pessoas beneficiadas e a burocracia gerada pela norma atualNa 
reta final de seus trabalhos, a comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o fim do foro 
privilegiado (PEC 333/17) ouviu representantes de quem atua na ponta no combate ao crime: policiais 
federais, civis e militares. 
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1.6    AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS    

 

Agenda da semana   

Agenda da semana 

SEGUNDA-FEIRA (12) 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14h30 
Comissão Mista sobre a MP 849/18 
Medida provisória que posterga e cancela aumentos remunetórios de pessoal civil da administração 
pública federal para exercícios subquentes. 
Eleição de presidente e vice-presidente. 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

17 horas 
Votações em Plenário 
Pauta inclui, entre outros itens, a MP 844/18 que que facilita a privatização de empresas públicas 
de saneamento básico; a MP 848/18 que prevê uma linha de financiamento para as santas casas e 
os hospitais filantrópicos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e; o 
PLP 420/14 que muda várias regras do Simples Nacional (Supersimples). 
Plenário Ulysses Guimarães. 

17h 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  
Subcomissão Especial para Reformular e Atualizar o Estatuto do Idoso  
Análise dos relatórios parciais elaborados pela Consultoria Legislativa. 
Sala 175-B, anexo 2 da Câmara 

TERÇA-FEIRA (13) 

9 horas 
Votações em Plenário 
Análise de propostas remanescentes do dia anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9h30 
Sessão Solene  
Homenagem aos 90 anos da Rede Gazeta. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9h30  
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Votação de projetos. 
Plenário 5 

9h30 
Comissão Especial Escola sem Partido (PL 7180/14) 
Discussão e votação do parecer do relator, deputado Flavinho (PSC-SP). 
Plenário 2 

http://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoPle.asp?codReuniao=54041
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=53999
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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10 horas 
Comissão Especial sobre a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PL 6670/16) 
Discussão e votação do parecer do relator, Deputado Nilto Tatto (PT-SP).  
Plenário 9 

10 horas 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf)  
Exposição Codevasf no Desenvolvimento Regional 
Auditório Nereu Ramos 

10 horas 
Comissão Externa sobre as Bacias de Rejeitos de Mineração em Barcarena (PA) 
Discussão e votação do relatório do deputado Edmilson Rodrigues (Psol-PA) 
Sala 175-B, anexo 2 da Câmara 

10 horas 
Comissão de Educação 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 10 

10 horas  
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática  
Votação de projetos. 
Plenário 13 

10 horas  
Comissão de Finanças e Tributação 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 4 

10 horas  
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle  
Votação de propostas de fiscalização. 
Plenário a definir 

10 horas  
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 12 

10 horas 
Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 2 

10 horas  
Comissão de Minas e Energia 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 14 

10 horas 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
Votação de projetos. 
Plenário 1 

10h40 
Comissão de Viação e Transportes  
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Votação de projetos. 
Plenário 11 

11 horas 
Comissão Especial da Nova Lei de Licitações (PL 1292/95) 
Discussão e votação do parecer do relator, deputado João Arruda (MDB-PR). 
Plenário 6 

11 horas 
Comissão Especial sobre Extinção dos Terrenos de Marinha (PEC 39/11)  
Discussão e votação do parecer do relator, deputado Alceu Moreira (MDB-RS). 
Plenário a definir 

13 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 13 

13 horas 
Comissão de Seguridade Social e Família  
Votação de projetos. 
Plenário 7 

13 horas  
Comissão do Esporte 
Votação de requerimentos e projetos.  
Plenário 8 

14 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  
Votação de projetos. 
Plenário 6 

14 horas 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
Audiência pública sobre a laicidade estatal e diversidade religiosa. 
Foram convidados, entre outros, o líder espiritual Pai Valdir de Oyá; o professor da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) Carlos André Cavalcanti; e a secretária-executiva do Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, pastora Romi Márcia Bencke. 
Plenário a definir 

14 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
Votação de requerimentos. 
Plenário 10 

14 horas 
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia 
Votação de requerimentos.  
Plenário 15 

14 horas  
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado  
Votação de projetos e requerimentos.  
Plenário 4 

14 horas 
Comissão Mista sobre a MP 851/18 

http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54024
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Medida provisória que autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos 
de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público. 
Audiência pública. 
Foram convidados, entre outros, representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil (Andifes); do Conselho Nacional das Instituições 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif); e da Universidade de 
São Paulo (USP). 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14h30 
Comissão de Legislação Participativa  
Audiência pública para debate sobre gagueira.  
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde 
e da Associação Brasileira de Gagueira (Abragagueira). 
Após audiência, haverá votação de requerimentos.  
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 3 

14h30 
Comissão Mista sobre a MP 852/18 
Medida provisória que transfere imóveis do INSS para a União. 
Audiência pública. 
Foram convidados, entre outros, representantes da Secretaria do Patrimônio da União; do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS); e da Secretaria do Tesouro Nacional. 
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14h30 
Comissão Especial sobre Portabilidade da Conta de Luz (PL 1917/15) 
Discussão e votação do parecer do relator, deputado Fábio Garcia (DEM-MT). 
Plenário 11 

14h30 
Comissão de Cultura  
Votação de projetos.  
Plenário 16 

15 horas 
Sessão do Congresso 
Votação de vetos presidenciais e de projetos de crédito orçamentário.  
Plenário Ulysses Guimarães 

Após a sessão do Congresso 
Votações em Plenário 
Análise de propostas remanescentes da sessão anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

16 horas 
Comissão Mista de Orçamento 
Audiência pública debater os cortes no orçamento da Assistência Social e o impacto dessa medida 
sobre o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social. 
Foram convidados, entre outros, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves 
Colnago; e as presidentes do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), Norma Suely 
Carvalho; e do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas), 
Andréia Lauande. 
Plenário 2 

QUARTA-FEIRA (14) 

http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=53889
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/788
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54020
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54019
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9 horas 
Votações em Plenário 
Análise de propostas remanescentes do dia anterior e de acordos internacionais. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Comissão Mista sobre a MP 851/18 
Medida provisória que autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos 
de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público. 
Audiência pública. 
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Educação; do Grupo de Institutos, 
Fundações e Empresas (Gife); e do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis). 
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado 

9h05 
Sessão Solene  
Homenagem ao profissional de coaching. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9h30 
Comissão de Defesa do Consumidor  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 8 

14 horas 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
Audiência pública sobre a Instrução Normativa 2/18 do Ministério do Planejamento, que estabelece 
critérios para jornada de trabalho, controle da compatibilidade de horários, instituição do banco de 
horas e sobreaviso aplicáveis aos servidores públicos da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional. 
Foram convidados, entre outros, o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, 
Augusto Akira Chiba; o secretário-geral do Sindsep-DF, Othom Pereira Neves; e o representante da 
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), Sérgio Ronaldo da Silva. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 12 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14h30 
Comissão Mista sobre a MP 851/18 
Medida provisória que autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos 
de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público. 
Audiência pública. 
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Cultura; do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

SEXTA-FEIRA (16) 

9 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

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/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54001
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54037
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/795
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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Link: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/565160-AGENDA-DA-

SEMANA.html  

 
       

2.1     PROPOSIÇÕES APRESENTADAS    

Temer e Bolsonaro defendem união entre os Poderes 

 
“Não há caminho fora da Constituição",  defendeu o presidente da República, Michel Temer, em 
discurso na sessão solene do Congresso Nacional para celebrar os 30 anos da Carta Magna. No 
evento, realizado na manhã desta terça-feira (6), Temer lembrou a movimentação no Parlamento 
durante a Assembleia Nacional Constituinte, ressaltando que todas as reivindicações da população 
foram acolhidas na Constituição. 

Senado aprova indicação para CNJ 

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (6) a indicação de Maria Cristiana Simões Amorim 
Ziouva para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Foram 46 votos favoráveis e seis contrários, além 
de uma abstenção. Ela vai ocupar uma vaga destinada ao Ministério Público Federal. 

Senadores criticam votação de reajuste para ministros do STF e procurador-geral 

Senadores criticaram a inclusão na pauta do Plenário de dois projetos que preveem reajustes para 
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e para o procurador-geral da República nesta quarta-
feira (7) durante reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Eles informaram 
que apresentarão um requerimento para que as propostas voltem à análise das comissões temáticas 
da Casa. 

Comissão aprova indicados a embaixadas na Arábia Saudita e Costa Rica 

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quarta-feira (7) a indicação dos diplomatas 
Marcelo Souza Della Nina, para embaixador na Arábia Saudita e Iêmen, e Antonio Francisco da Costa 
e Silva, para a chefia da representação diplomática brasileira em San Jose, na Costa Rica. As 
indicações seguem agora ao Plenário em regime de urgência. 

 

6.   ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME   

 FENEME PRESENTE NO ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIRETORES DE 

EDUCAÇÃO POLICIAL 

O vice-presidente (2°) da FENEME Coronel BMRS FROTA está  em Foz do Iguaçu-PR 
representando a Federação  Nacional de Entidade de Oficiais Militares, em importante 
evento que objetiva a "internacionalização" do Ensino entre Instituições e agências Policiais 
- Estados Unidos, Guatemala, Turquia, Chile, Argentina, Peru, e tantas outras delegações 
que se dispõem a discutir, compartilhar e aprimorar medidas tendentes a formação, 
especialização e aperfeiçoamento da Polícia em proveito da sociedade.  

2 .      PODER LEGISLATIVO  -         

    

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/565160-AGENDA-DA-SEMANA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/565160-AGENDA-DA-SEMANA.html
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/11/06/temer-e-bolsonaro-defendem-uniao-entre-os-poderes
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/11/06/senado-aprova-indicacao-para-cnj
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/11/07/senadores-criticam-votacao-de-reajuste-para-ministros-do-stf-e-procurador-geral
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/11/07/comissao-aprova-indicados-a-embaixadas-na-arabia-saudita-e-costa-rica
https://www.feneme.org.br/pagina/1719/feneme-presente-no-encontro-internacional-de-diretores-de-educaccedilatildeo-policial
https://www.feneme.org.br/pagina/1719/feneme-presente-no-encontro-internacional-de-diretores-de-educaccedilatildeo-policial
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Segundo palavras do Cel Frota "A PM do Paraná de parabéns! Grande e prestigiado evento, 
seja em número de participantes seja em face das autoridades que reuniu". 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS MILITARES BELO HORIZONTE - MG 

LINKS: 

http://congresso.inbradim.com.br/ 

http://inbradim.com.br/premio/ 

 

 

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 novembro de 2018.  

  

   

   

   

OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES E ESTRATEGICAS PARA A FENEME NO AMBITOS DOS PODERES, ORGAOS E INSTITUICOES, ESTAO SENDO 

REPASSARELATORIOS E COMUNICACOES COMPLEMENTARES AO PRESIDENTE DA ENTIDADE, PARA OS ENCAMINHAMENTOS NECESSARIOS.   DAS VIA  
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