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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 04 a 08 de fevereiro 2018. 

  

 

1.       PODER LEGISLATIVO -     
 

 

1.1 TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

Maia espera garantir em dois meses votos para aprovar reforma da Previdência 

Após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a reforma da 
Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o desafio é garantir em, 
aproximadamente, dois meses os votos necessários para aprovar a proposta. Por se 
tratar de proposta de emenda à Constituição (PEC), a reforma precisa do apoio mínimo 
de três quintos dos deputados para ser aprovada e enviada ao Senado. Segundo Maia, a 
base de apoio ao governo ainda está em construção e o atraso na formação da maioria 
ocorreu em razão do Planalto não ter interferido nas eleições do Congresso Nacional. 

Projetos apresentados à Câmara querem alterar reforma trabalhista 

Deputados da oposição avaliam que reforma não trouxe benefícios prometidos ao 
trabalhador e, após o início dos trabalhos, apresentam propostas para mudar novamente 
a CLT A discussão sobre a recente reforma trabalhista (Lei 13.467/17) deverá continuar 
mobilizando os deputados nesta legislatura. Entre os 528 projetos já apresentados na 
Câmara dos Deputados desde o início dos trabalhos legislativos, na última segunda-feira 
(4), mais de dez querem alterar dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - 
Decreto-Lei 5.452/43) instituídos pela reforma. 

Maia diz que a comunicação correta sobre a reforma da Previdência é o maior 
desafio do governo 

Presidente da Câmara deu entrevista coletiva em São Paulo nesta sexta-feira. O 
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reafirmou que o maior desafio do 
governo é fazer a comunicação correta para a sociedade sobre a importância e os 
benefícios da reforma da Previdência para economia brasileira. Maia concedeu entrevista 
nesta sexta-feira (8), em São Paulo, após encontro com o governador do estado, João 
Dória. 

1.2    COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Moro apresenta proposta da Lei Anticrime a Rodrigo Maia 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se 

encontraram nesta segunda-feira (4) para discutir a proposta de Lei Anticrime que o 

governo deverá apresentar ao Congresso Nacional. O ministro deverá detalhar a proposta 

nesta quarta-feira, às 14h, na Câmara dos Deputados. O projeto altera 14 leis, como o 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572029-MAIA-ESPERA-GARANTIR-EM-DOIS-MESES-VOTOS-PARA-APROVAR-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572104-PROJETOS-APRESENTADOS-A-CAMARA-QUEREM-ALTERAR-REFORMA-TRABALHISTA.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13467-13-julho-2017-785204-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452-1-maio-1943-415500-norma-pe.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572187-MAIA-DIZ-QUE-A-COMUNICACAO-CORRETA-SOBRE-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-E-O-MAIOR-DESAFIO-DO-GOVERNO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572187-MAIA-DIZ-QUE-A-COMUNICACAO-CORRETA-SOBRE-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-E-O-MAIOR-DESAFIO-DO-GOVERNO.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/571958-MORO-APRESENTA-PROPOSTA-DA-LEI-ANTICRIME-A-RODRIGO-MAIA.html
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Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e o Código Eleitoral, 

entre outras. 

Frente Parlamentar da Segurança Pública discute hoje com Moro proposta da Lei 
Anticrime 

A Frente Parlamentar da Segurança Pública reúne-se hoje com o ministro da Justiça, 
Sérgio Moro, para discutir a proposta da Lei Anticrime. A frente é coordenada pelo 
deputado Capitão Augusto (PR-SP). O evento é restrito a deputados e seus assessores. 
A imprensa poderá fazer imagens no início e entrevistas no final. Apresentada nesta 
segunda-feira (4) a deputados, a proposta da Lei Anticrime traz medidas para assegurar o 
cumprimento da condenação após julgamento em segunda instância e mudanças para 
elevar as penas em crimes cometidos com armas de fogo. O texto também busca 
aprimorar o confisco de produto do crime e permitir o uso do bem apreendido pelos 
órgãos de segurança pública. 

1.3 POLÍTICA  

Sessão solene inaugura hoje trabalhos legislativos de 2019 

Abertura será feita com mensagem da Presidência da República. O Congresso Nacional 

inicia hoje os trabalhos legislativos de 2019, em sessão solene conjunta da Câmara e do 

Senado. Na cerimônia, será lida mensagem encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro, 

com as prioridades do Executivo para 2019. A solenidade está marcada para começar às 

15 horas no Plenário da Câmara dos Deputados. A expectativa é que Bolsonaro mande 

algum representante, por estar se recuperando de cirurgia realizada na semana passada. 

A mensagem costuma ser levada ao Congresso pelo chefe da Casa Civil da Presidência. 

Blocos indicam líderes para atuar na Câmara em 2019 

Bloco parlamentar é uma aliança entre dois ou mais partidos que passam a atuar como 
uma só bancada. Dois dos três blocos parlamentares formados no dia 1º, quando se 
iniciou a nova legislatura, já formalizaram a escolha de líderes perante a Secretaria-Geral 
da Mesa (SGM) da Câmara dos Deputados. O Bloco PSL, PP, PSD, MDB, PR, PRB, 
DEM, PSDB, PTB, PSC e PMN, que tem uma bancada de 301 deputados, será liderado 
por Elmar Nascimento (DEM-BA). Com bancada de 94 deputados, o Bloco PDT, 
Solidariedade, Pode, PCdoB, Pros, PPS, Avante, Patri, PV e DC, por sua vez, será 
comandado por André Figueiredo (PDT-CE). 

Proposta altera regras sobre controle de constitucionalidade do STF 

O Projeto de Lei 10924/18 altera regras para o julgamento da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 
Na prática, ao determinar o descumprimento de preceito fundamental, o STF poderá 
estabelecer apenas qual interpretação do texto não deverá ser aceita, preservando o texto 
questionado. Além disso, poderá ainda declarar o descumprimento de preceito 
fundamental mesmo que o texto seja considerado constitucional. 

Deputados fazem fila para apresentar projetos e pedidos de CPI 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572020-FRENTE-PARLAMENTAR-DA-SEGURANCA-PUBLICA-DISCUTE-HOJE-COM-MORO-PROPOSTA-DA-LEI-ANTICRIME.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572020-FRENTE-PARLAMENTAR-DA-SEGURANCA-PUBLICA-DISCUTE-HOJE-COM-MORO-PROPOSTA-DA-LEI-ANTICRIME.html
http://justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1549457294.68/view
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/570875-SESSAO-SOLENE-INAUGURA-HOJE-TRABALHOS-LEGISLATIVOS-DE-2019.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/571963-BLOCOS-INDICAM-LIDERES-PARA-ATUAR-NA-CAMARA-EM-2019.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/571964-PROPOSTA-ALTERA-REGRAS-SOBRE-CONTROLE-DE-CONSTITUCIONALIDADE-DO-STF.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/571965-DEPUTADOS-FAZEM-FILA-PARA-APRESENTAR-PROJETOS-E-PEDIDOS-DE-CPI.html


                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA 

 
 

A seção de protocolo da Câmara dos Deputados registrou desde cedo, nesta segunda-
feira (4), uma fila com dezenas de deputados e assessores interessados em apresentar 
propostas. A movimentação no protocolo começou nas primeiras horas da manhã, mas o 
recebimento oficial de proposições só foi iniciado após o início da sessão inaugural do 
Congresso Nacional, pouco depois das 15 horas.  

Maia defende reforma da Previdência para melhorar contas públicas 

Em seu discurso na abertura da sessão legislativa, o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, destacou que o Congresso Nacional teve a maior taxa de 
renovação desde a Assembleia Nacional Constituinte. Ele afirmou que a presença de 
vários partidos exigirá esforço de negociações para a aprovação de reformas, como a da 
Previdência e a tributária. “Estou certo de que seremos capazes de realizar as mudanças 
necessárias na legislação e continuar a responder aos anseios da sociedade”, afirmou, 
fazendo um pequeno balanço do trabalho da Câmara no ano passado. 

Presidente do Senado destaca renovação no Legislativo e defende reforma da 
Previdência 

Na sessão que abriu os trabalhos legislativos de 2019, o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, disse que a reforma da Previdência tem “importância vital para o equilíbrio e 
a sustentabilidade das finanças públicas”. Ele destacou ainda as reformas administrativa e 
tributária. Segundo ele, será necessário muito diálogo para aproximar as convergências, 
diminuir as diferenças e produzir uma pauta que atenda às demandas da população. 

Câmara recebe 355 projetos de lei no primeiro dia de trabalho legislativo 

Após a abertura do ano legislativo, que ocorreu em sessão do Congresso Nacional nesta 
segunda-feira (4), 355 projetos de lei (PLs) foram apresentados pelos deputados. No 
primeiro dia de trabalho, mais oito projetos de lei complementar (PLPs) e sete projetos de 
decreto legislativo (PDLs) foram protocolados. Ainda não foi apresentada nenhuma 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que exige, no mínimo, 171 assinaturas. 

No primeiro dia de trabalho, deputados pedem criação de duas CPIs 

Foram protocolados pedidos de CPIs para investigar contratos do BNDES e rompimento 
da barragem de Brumadinho 

No primeiro dia de trabalho da atual legislatura, deputados recém-empossados 
protocolaram na Mesa Diretora da Câmara dois pedidos de instauração de comissões 
parlamentares de inquérito (CPIs). São solicitações de investigação sobre o rompimento 
da barragem de Brumadinho (MG) e contratos do BNDES. O primeiro passo agora é 
conferir se não há duplicidade de assinaturas. São necessárias assinaturas de 171 
deputados (1/3 do total de 513 parlamentares). A Constituição exige ainda que as 
comissões tenham fato determinado e prazo certo de funcionamento. 

Deputados do PSB apresentam projeto para suspender decreto da posse de armas 

Deputados do PSB na Câmara dos Deputados apresentaram nesta segunda-feira (4) um 
projeto de decreto legislativo (PDL) que suspende os efeitos do decreto de flexibilização 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/571968-MAIA-DEFENDE-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PARA-MELHORAR-CONTAS-PUBLICAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/571969-PRESIDENTE-DO-SENADO-DESTACA-RENOVACAO-NO-LEGISLATIVO-E-DEFENDE-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/571969-PRESIDENTE-DO-SENADO-DESTACA-RENOVACAO-NO-LEGISLATIVO-E-DEFENDE-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/571999-CAMARA-RECEBE-355-PROJETOS-DE-LEI-NO-PRIMEIRO-DIA-DE-TRABALHO-LEGISLATIVO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572002-NO-PRIMEIRO-DIA-DE-TRABALHO,-DEPUTADOS-PEDEM-CRIACAO-DE-DUAS-CPIS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572017-DEPUTADOS-DO-PSB-APRESENTAM-PROJETO-PARA-SUSPENDER-DECRETO-DA-POSSE-DE-ARMAS.html
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da posse de arma de fogo no País. O decreto foi publicado em janeiro. A Constituição 
confere ao Congresso Nacional o poder suspender atos do governo que considerar 
abusivos.O PDL 4/19 foi apresentado pelo deputado Alessandro Molon (RJ), em co-
autoria com os deputados Aliel Machado (PR), Bira do Pindaré (MA), Danilo Cabral (PE), 
Denis Bezerra (CE), João Campos (PE), Felipe Rigoni (ES), Rodrigo Agostinho (SP). 

Proposta do pacote anticrime repercute na primeira sessão do Plenário 

A primeira sessão do ano na Câmara dos Deputados foi dedicada aos discursos dos 
parlamentares, que tomaram posse na última sexta (1). A proposta de pacote anticrime  
apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ganhou destaque entre os 
parlamentares. O deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS) disse que é preciso mais do que 
um pacote para atacar os problemas da segurança pública. “Temos de examinar este 
pacote com profundidade, clareza, equilíbrio e responsabilidade. O texto não fala, por 
exemplo, da lei de cumprimento de penas. O problema da segurança pública está nos 
presídios e o projeto não trata nada disso”, avaliou. 

1.6    RELAÇÕES EXTERIORES                                                                                                   .                                                                                 

Câmara vai analisar acordo na área criminal assinado com polícia da União 
Europeia 

A Câmara dos Deputados vai analisar o acordo de cooperação na área criminal assinado 
pelo governo brasileiro com o Serviço Europeu de Polícia (Europol), agência ligada à 
União Europeia que faz a ligação entre as forças policiais dos países do bloco político. O 
foco do acordo de cooperação é a troca de informações sobre terrorismo e crimes 
internacionais, como o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, contrabando de material 
nuclear e radioativo, imigração ilegal, tráfico de armas e de animais, entre outros. O 
acordo abrange ainda crimes como homicídio, roubo e racismo. 

 

1.7  AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

Agenda da semana 

SEGUNDA-FEIRA (11) 

9 horas 
Parlamento do Mercosul  
Reunião da mesa diretora para debater os recentes acontecimentos na Venezuela e 
definir um roteiro de ações a respeito. 
Montevidéu (Uruguai) 

10 horas 
Conselho de Comunicação Social  
Reunião para tratar, entre outros assuntos, da agenda de trabalhos para 2019; e votação 
do relatório sobre reestruturação do regimento interno do conselho. 
Evento interativo pelo e-Cidadania. 
Plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/570597-DECRETO-QUE-FACILITA-POSSE-DE-ARMAS-DIVIDE-OPINIOES-NA-CAMARA-DOS-DEPUTADOS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572018-PROPOSTA-DO-PACOTE-ANTICRIME-REPERCUTE-NA-PRIMEIRA-SESSAO-DO-PLENARIO.html
http://justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1549457294.68/view
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/572009-CAMARA-VAI-ANALISAR-ACORDO-NA-AREA-CRIMINAL-ASSINADO-COM-POLICIA-DA-UNIAO-EUROPEIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/572009-CAMARA-VAI-ANALISAR-ACORDO-NA-AREA-CRIMINAL-ASSINADO-COM-POLICIA-DA-UNIAO-EUROPEIA.html
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=14907
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12 horas 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional  
Visita de representantes do Parlamento da República Tcheca. 
Plenáro a definir 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

TERÇA-FEIRA (12) 

15 horas 
Colégio de Líderes 
Reunião para discutir a pauta de votações da semana. 
Sala de Reuniões da Mesa 

15 horas 
Comissão Externa sobre Desastre de Brumadinho 
Votação de requerimentos. 
Plenário a definir 

16 horas 
Votações em Plenário 
Estão em pauta três medidas provisórias e o projeto (PL 10431/18) que determina o 
cumprimento imediato, pelo Brasil, de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das 
Nações Unidas relacionadas ao crime de terrorismo, principalmente o bloqueio de ativos. 
Plenário Ulysses Guimarães 

16 horas 
Frente Parlamentar Evangélica 
Apresentação da frente aos novos parlamentares e divulgação das diretrizes de trabalho 
para 2019. 
Auditório Freitas Nobre 

QUARTA-FEIRA (13) 

9 horas 
Comissão Geral  
Debate sobre as circunstâncias e responsabilidades do rompimento da barragem de 
Brumadinho (MG). 
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social 
Reunião para debater a estratégia de atuação em defesa da Previdência Social pública. 
Plenário 10 

QUINTA-FEIRA (14) 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54501
https://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=54495
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
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9 horas 
Votações em Plenário 
Análise de propostas remanescentes do dia anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

16 horas 
Votações em Plenário 
Análise de propostas remanescentes da sessão anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

SEXTA-FEIRA (15) 

9 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

Link: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572184-AGENDA-DA-

SEMANA.html 

 

2.      PODER LEGISLATIVO -  

 

2.1    PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 

Senadores se manifestam sobre proposta de Lei Anticrime anunciada pelo governo 

Vários senadores opinaram sobre a proposta de Lei Anticrime que o governo deve 

apresentar ao Congresso Nacional esta semana. O projeto altera 14 leis, como o Código 

Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e o Código Eleitoral, entre 

outras. 

Projeto concede anistia a policiais grevistas de Ceará, Espírito Santo e Minas 

Gerais 

Chegou ao Senado o projeto que concede anistia aos policiais militares do Espírito Santo 

e do Ceará que participaram de movimentos grevistas entre 1º de janeiro de 2011 e 7 de 

maio de 2018 (PL 395/2019). A anistia também alcança militares, policiais civis e agentes 

penitenciários de Minas Gerais que participaram de movimentos no mesmo período. 

Segurança pública é tema de encontro entre Davi e Moro 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu, na manhã desta quarta-feira (6), na 

Residência Oficial, o ministro da Justiça Sérgio Moro. Durante o café da manhã, eles 

conversaram sobre segurança pública e combate ao crime organizando. Esta semana, 

Moro apresentou um projeto de lei contra a corrupção e anticrime com alterações em 14 

leis, como os códigos Penal, de Processo Penal e Eleitoral, além de outras que tratam de 

crimes hediondos e execução penal.  

https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/04/senadores-se-manifestam-sobre-proposta-de-lei-anticrime-anunciada-pelo-governo
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/05/projeto-concede-anistia-a-policiais-grevistas-de-ceara-espirito-santo-e-minas-gerais
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/05/projeto-concede-anistia-a-policiais-grevistas-de-ceara-espirito-santo-e-minas-gerais
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/06/seguranca-publica-e-tema-de-encontro-entre-davi-e-moro
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Guedes apresenta propostas da reforma da Previdência a Davi Alcolumbre 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou estar entusiasmado com as 

diretrizes da reforma da Previdência que será apresentada pelo governo. A afirmação foi 

feita após encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quinta-feira (7), em 

que foram apresentados os principais pontos da reforma. O texto final ainda depende da 

definição de algumas variáveis com o presidente da República, Jair Bolsonaro. 

Senador propõe criação de Comissão de Segurança Pública no Senado 

A exemplo do que ocorre na Câmara dos Deputados, o Senado poderá ter em breve uma 

comissão específica para tratar de assuntos relacionados à segurança pública. A proposta 

está contida no Projeto de Resolução 39/2018, do senador Elmano Férrer (Pode-PI). O 

texto foi apresentado no ano passado, mas agora o parlamentar acredita que a 

proposição tem muito mais chance de ir adiante, com a chegada de novos senadores. 

 

6. ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME 

 

MORO APRESENTA PROJETO ANTICORRUPÇÃO E ANTIVIOLÊNCIA COM ALTERAÇÕES 

EM 14 LEIS  

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou nesta segunda-feira (4) a governadores e 

secretárrios estaduais de Segurança Pública um projeto anticorrupção e antiviolência 

com propostas de alterações em 14 leis.O texto prevê, entre outros pontos, modificar 

trechos do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, da 

Lei de Crimes Hediondos e do Código Eleitoral. O projeto será enviado pelo governo ao 

Congresso Nacional. Para entrar em vigor, deve ser aprovado por deputados e 

senadores. 

 

PROJETO ANTICRIME - MANIFESTAÇÃO DA FENEME 

A FENEME – Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais e do DF 

manifesta sua satisfação pelo conteúdo do projeto de Lei Anticrime apresentado no dia 

04 de fevereiro de 2019 no Ministério da Justiça e Segurança Pública por parte do 

Ministro Sérgio Moro. O projeto inova ao propor de maneira objetiva a aplicação mais 

rigorosa, porém seletiva, da lei penal, de maneira que se busque não apenas uma 

resposta penal mais rápida e efetiva, mas acima de tudo que ela possa quebrar o ciclo de 

impunidade reinante na Justiça Penal no Brasil. 

 

AUDIÊNCIA DA FENEME COM MINISTRO DA CASA CIVIL 

Na manhã de hoje (06/02/19) a FENEME, através de seu presidente e do Diretor de 

Assuntos Institucionais, foi recebida em audiência pelo Ministro Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República, Onyx Lorenzoni.  

 

FENEME PARTICIPA DE REUNIÃO FRENTE PARLAMENTAR DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/07/guedes-apresenta-propostas-da-reforma-da-previdencia-a-davi-alcolumbre
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/08/senador-propoe-criacao-de-comissao-de-seguranca-publica-no-senado
https://www.feneme.org.br/pagina/1731/moro-apresenta-projeto-anticorrupccedilatildeo-e-antiviolecircncia-com-alteraccedilotildees-em-14-leis
https://www.feneme.org.br/pagina/1731/moro-apresenta-projeto-anticorrupccedilatildeo-e-antiviolecircncia-com-alteraccedilotildees-em-14-leis
https://www.feneme.org.br/pagina/1732/projeto-anticrimemanifestaccedilatildeo-da-feneme
https://www.feneme.org.br/pagina/1733/audiecircncia-da-feneme-com-ministro-da-casa-civil
https://www.feneme.org.br/pagina/1734/feneme-participa-de-reuniatildeo-frente-parlamentar-de-seguranccedila-puacuteblica
https://www.feneme.org.br/pagina/1734/feneme-participa-de-reuniatildeo-frente-parlamentar-de-seguranccedila-puacuteblica


                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA 

 
 

Na quarta-feira (06/02/19) no plenário 10 da Câmara dos Deputados ocorreu reunião 

promovida pela Frente Parlamentar de Segurança Pública, com todos os Deputados 

Federais Militares Estaduais. O encontro teve por finalidade a realização de explanação 

por parte do Diretor de Assuntos Legislativos da FENEME, Cel PMESP Elias Miller, 

(acompanhado por outros diretores e assessores da FENEME) contextualizando os 

Deputados Policiais Militares sobre o tema Reforma da Previdência, aspecto histórico, 

atual e o alinhamento de argumentos e posturas em prol de uma só voz na defesa dos 

direitos da categoria. 

 

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, 11 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

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

