
   

   

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

Executivo, no plano federal, na semana do dia 29 de outubro a 01 de novembro de 

2018.   

    

   

 
     

   

1.1   TRABALHO E PREVIDÊNCIA   

Maia diz que reforma da Previdência é urgente, mas é preciso avaliar clima para 

votação 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a reforma da Previdência é urgente, 
mas que é preciso avaliar se há clima para aprovação do texto neste ano. Maia disse que 
depende das condições de articulação do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para conduzir 
uma eventual aprovação da proposta encaminhada em 2016 pelo presidente Temer. O texto 
está pronto para ser votado pelo Plenário da Câmara. Maia lembrou que faltam dois meses 
para a atual legislatura acabar e metade dos parlamentares não foi reeleita. “Não é uma 
articulação simples. Devemos ter paciência, esperar a constituição da transição do 
governo”, disse. 

1.2     COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO    

Proposta exige que seguranças de bares e festas itinerantes tenham formação de 

vigilante 

A Câmara analisa o Projeto de Lei 10303/18, do deputado Lincoln Portela (PR-MG), que 
obriga os responsáveis por bares, boates, restaurantes, casas noturnas e de espetáculos 
em geral a contratarem seguranças com formação adequada e específica de vigilante. 
Segundo a proposta, precisará haver pelo menos um segurança para cada 100 pessoas 
presentes nesses estabelecimentos. Os organizadores de festas, baladas e shows 
itinerantes ficarão sujeitos às mesmas obrigações. 

Plenário aprova projeto da Política Nacional de Defesa 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 
847/17, que contém a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o 
Livro Branco de Defesa Nacional. O projeto é de autoria da Comissão Mista de Controle 
das Atividades de Inteligência (CCAI) e foi aprovado em votação simbólica. Por se tratar de 
um projeto de autoria de comissão mista, ele deve passar ainda por um segundo turno de 
discussão e votação após um intervalo de 48 horas. 

Bolsonaro propõe dar papel importante às Forças Armadas no combate ao crime 
organizado 

O presidente da República eleito em outubro, Jair Bolsonaro (PSL-RJ), propôs em seu 
programa de governo, entre outros pontos, dar às Forças Armadas um papel importante no 
combate ao crime organizado, com a integração delas aos demais órgãos de segurança, 
principalmente no patrulhamento das fronteiras brasileiras. 
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1.3   POLÍTICA     

Novatos vão governar DF, Minas e Rio de Janeiro 

O partido que mais elegeu governadores foi o PT, inclusive a única mulher. Já o estado 
mais rico do País – São Paulo – será governado pelo PSDB. Treze estados e o Distrito 
Federal definiram neste domingo (28) seus governadores para o período entre 2019 e 2022. 
O Distrito Federal foi o primeiro a anunciar o novo governador. Menos de uma hora após o 
fim da votação, Ibaneis Rocha, do MDB, já estava matematicamente eleito. Ele derrotou o 
atual governador do DF, Rodrigo Rollemberg, do PSB. 

Diversidade partidária da Câmara em 2019 se repetirá nos governos estaduais 

Diversidade partidária e ascensão de novas lideranças marcaram as eleições para os governos 
estaduais. Em 2018, 13 diferentes partidos vão governar as 27 unidades da federação (DF e 26 
estados). Na eleição de 2014, essa divisão envolvia apenas nove partidos. Houve perdas 
consideráveis nas grandes legendas. O PMDB, por exemplo, ganhou em sete estados em 2014, 
mas conquistou apenas três (AL, DF e PA), neste ano. Já o PSDB e o PT tinham cinco estados em 
2014 e agora foram eleitos apenas quatro governadores petistas (BA, CE, PI e RN) e três tucanos 
(MS, RS e SP).  

Conselho de Ética reúne-se hoje para escolha de novo relator de processo contra 

deputados do PT 

O relator anteriormente escolhido, deputado Jorginho Mello, declinou da função. 
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar reúne-se hoje para realizar o sorteio de novo 
nome para integrar a lista tríplice da qual será escolhido o relator da representação 
por quebra de decoro contra deputados petistas Paulo Pimenta (RS), Wadih Damous (RJ) 
e Paulo Teixeira (SP).  No dia 16 de outubro, o deputado Jorginho Mello (PR-SC) foi 
designado relator do caso pelo presidente do Conselho, deputado Elmar Nascimento (DEM-
BA), após o sorteio da lista tríplice. No entanto, declinou da relatoria posteriormente. Além 
de Mello, estavam na primeira lista tríplice sorteada os deputados Raimundo Gomes de 
Matos (PSDB-CE) e Kaio Maniçoba (SD-PE).  

Eduardo Bolsonaro, campeão de votos no Brasil, assume liderança do PSL na 

Câmara 

Reeleito em 2018, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) foi o candidato à Câmara dos 
Deputados mais votado do Brasil. Sozinho ele conquistou 1.843.735 votos, 8,74% dos votos 
válidos de São Paulo – maior colégio eleitoral do País, com mais de 33 milhões de pessoas 
aptas a votar. Eduardo Bolsonaro, que assumiu na terça-feira (30) o cargo de líder do PSL, 
superou o recorde anterior de Enéas Carneiro (Prona), que obteve 1.573.642 votos em 
2002. 

Confirmação de Sérgio Moro em novo ministério da Justiça e Segurança repercute 

entre deputados 

Líder do PT diz que decisão de Moro de aceitar o cargo torna evidente que o juiz jamais 
teve isenção em sua atuação na Lava Jato. Já o vice-líder do PSL declarou que a escolha 
de Moro segue critérios de competência técnica e atende a vontade popular. A decisão do 
juiz Sérgio Moro, responsável na primeira instância pela operação Lava Jato, de aceitar 
assumir o futuro Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro foi alvo 
de críticas do PT e de elogios da base do governo. Nesta quinta-feira (1º), Moro esteve com 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564779-NOVATOS-VAO-GOVERNAR-DF,-MINAS-E-RIO-DE-JANEIRO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564822-DIVERSIDADE-PARTIDARIA-DA-CAMARA-EM-2019-SE-REPETIRA-NOS-GOVERNOS-ESTADUAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564879-CONSELHO-DE-ETICA-REUNE-SE-HOJE-PARA-ESCOLHA-DE-NOVO-RELATOR-DE-PROCESSO-CONTRA-DEPUTADOS-DO-PT.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564879-CONSELHO-DE-ETICA-REUNE-SE-HOJE-PARA-ESCOLHA-DE-NOVO-RELATOR-DE-PROCESSO-CONTRA-DEPUTADOS-DO-PT.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564299-DEFINIDO-RELATOR-DE-PROCESSO-NO-CONSELHO-DE-ETICA-CONTRA-TRES-DEPUTADOS-DO-PT.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564299-DEFINIDO-RELATOR-DE-PROCESSO-NO-CONSELHO-DE-ETICA-CONTRA-TRES-DEPUTADOS-DO-PT.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564937-EDUARDO-BOLSONARO,-CAMPEAO-DE-VOTOS-NO-BRASIL,-ASSUME-LIDERANCA-DO-PSL-NA-CAMARA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564937-EDUARDO-BOLSONARO,-CAMPEAO-DE-VOTOS-NO-BRASIL,-ASSUME-LIDERANCA-DO-PSL-NA-CAMARA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564965-CONFIRMACAO-DE-SERGIO-MORO-EM-NOVO-MINISTERIO-DA-JUSTICA-E-SEGURANCA-REPERCUTE-ENTRE-DEPUTADOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564965-CONFIRMACAO-DE-SERGIO-MORO-EM-NOVO-MINISTERIO-DA-JUSTICA-E-SEGURANCA-REPERCUTE-ENTRE-DEPUTADOS.html


   

o presidente eleito Jair Bolsonaro e declarou ter aceito o convite 
para a pasta que terá poderes ampliados. 

1.4    DIREITO E JUSTIÇA  /  DIREITOS HUMANOS                                                                   .                      

Comissão especial analisa parecer sobre novo Código de Processo Penal 

A comissão especial que analisa o novo Código de Processo Penal (PL 8045/10) reúne-se 
hoje para discutir o substitutivo apresentado pelo relator, deputado João Campos (PRB-
GO). A análise do texto já foi adiada várias vezes. Entre os principais pontos 
do substitutivo estão a confirmação da prisão dos réus condenados em segunda instância, 
o estímulo à cooperação do Brasil com outros países para investigar criminosos e a maior 
possibilidade de uso de mecanismos como as prisões temporárias e preventivas.  

 

1.6    AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS    

   

Agenda da semana   
SEGUNDA-FEIRA (5) 
 
10 horas 
Sessão Solene 
Homenagem aos 40 anos do Movimento Negro Unificado (MNU). 
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas  
Plenário 
Sessão de debates.  
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 
Conselho de Comunicação Social 
Análise de três projetos que visam fortalecer o sistema de rádios comunitárias no País. 
Plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado  
 
TERÇA-FEIRA (6) 

10 horas  
Sessão Solene do Congresso Nacional  
Destinada a comemorar os 30 anos da Constituição Cidadã.  
Plenário Ulysses Guimarães 

10 horas 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática  
Seminário sobre Internet das Coisas: desafios, inovações e perspectivas para seu 
desenvolvimento no Brasil.  
Plenário 13 

10 horas 
Comissão de Educação 
Audiência pública sobre educação midiática. 
Foram convidados, entre outros, o coordenador de Comunicação e Informação da Unesco, Adauto 
Cândido Soares; o professor do curso de licenciatura em Educomunicação na Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) Claudemir Edson Viana; e o 
professor e jornalista responsável pela revista Comunicação & Educação da ECA-USP, Ismar de 
Oliveira Soares. 
Plenário 10 
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11 horas Comissão Externa sobre os Assassinatos de Marielle Franco e 
Anderson Gomes 
Votação de requerimentos e relato sobre a reunião da comissão externa com o Ministério Público 
do Rio de Janeiro e delegados de Polícia Civil, ocorrida em agosto. 
Plenário a definir 
 
14 horas  
Comissão do Esporte 
Cerimônia de premiação do 2º Concurso de Artigos Científicos da Comissão do Esporte. 
Plenário 4 

14 horas 
Comissão Especial sobre a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PL 6670/16) 
Seminário: A Importância de uma Política Nacional de Redução de Agrotóxicos para o Brasil 
(Pnara).  
Auditório Nereu Ramos 

14 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 9 

14 horas 
Sessão do Congresso 
Votação de vetos presidenciais e de projetos de lei do Congresso Nacional.  
Plenário Ulysses Guimarães 

Após a sessão do Congresso 
Votações em Plenário 
Entre outros itens, a pauta da semana também inclui a medida provisória que cria uma linha de 
financiamento para as santas casas e os hospitais filantrópicos; e projeto que muda regras do 
Simples Nacional, o regime de tributação específico para micro e pequenas empresas. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14h30 
Comissão Mista sobre a MP 846/18 
Medida provisória que dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública e sobre a destinação 
do produto da arrecadação das loterias, normas gerais sobre desporto e cooperação federativa no 
âmbito da segurança pública.  
Discussão do parecer do relator, senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14h30 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
Apresentação, discussão e votação do parecer preliminar do deputado Hildo Rocha (MDB-MA), 
relator do processo contra o deputado Laerte Bessa (PR-DF).  
Plenário a definir 

14h30 
Comissão de Defesa do Consumidor  
Audiência pública sobre a venda direta de etanol hidratado e os benefícios ao produtor e ao 
consumidor final. 
Foram convidados, entre outros, o superintendente-geral do Conselho de Administração de 
Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro Macedo; a ex-presidente da Agência Nacional do 
Petróleo e atualmente na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Magda Chambriard; e o 
residente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar), 
Renato Cunha. 
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Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário a definir 

14h30 
Comissão Mista de Orçamento 
Votação de proposta de abertura de crédito orçamentário. 
Plenário 2 

15 horas  
Comissão Especial sobre a Reforma Tributária (PEC 293/04)  
Audiência pública com o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita do 
Brasil (Anfip), Floriano Martins de Sá Neto; e o  
pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Rodrigo Octávio Orair; entre 
outros convidados. Após a audiência, haverá votação de requerimentos.  
Plenário 7 
 
QUARTA-FEIRA (7) 

9h05  
Sessão Solene  
Homenagem ao Dia do Idoso. 
Plenário Ulysses Guimarães 

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

9h30  
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços  
Votação de projetos. 
Plenário 5  
 
9h30  
Comissão de Seguridade Social e Família  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 7  
 
9h30 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática  
Audiência pública sobre a situação econômica da área de ciência e tecnologia e a crise das 
universidades brasileiras. 
O presidente da Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), Marcos Cintra; o presidente do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Mário Neto Borges; e o 
presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Abilio 
Baeta Neves; entre outros convidados. 
Plenário 13 

10 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  
Audiência pública para debater o crédito fundiário. 
Foram convidados, entre outros, os presidentes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), Leonardo Góes Silva; da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo 
Portugal Filho; e o secretário Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead), 
Jefferson Coriteac. 
Plenário 6 
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10 horas Comissão de Desenvolvimento Urbano 
Reunião deliberativa para votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 16 

Após a reunião deliberativa 
Comissão de Desenvolvimento Urbano 
Audiência pública para debater o Projeto de Lei 3070/15, que estabelece regras para erradicar o 
desperdício de alimentos. 
Foram convidados, entre outros, a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do 
Ministério do Desenvolvimento Social, Lilian dos Santos Rahal; o pesquisador da Secretaria de 
Inteligência e Macroestratégia da Embrapa, Gilmar Paulo Henz; e a coordenadora do programa 
Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio (Sesc), Ana Cristina Corrêa Guedes Barros. 
Plenário 16 

10 horas 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional  
Audiência pública para debater a emenda à Convenção sobre Proteção Física do Material 
Nuclear. 
Foram convidados, entre outros, os representantes dos ministérios da Defesa; da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações/Comissão Nacional de Energia Nuclear; e da Associação 
dos Fiscais de Radioproteção e Segurança Nuclear (Afen). 
Plenário 3 

10 horas 
Comissão Externa sobre a Fiscalização da Concessionária ECO 101 - BR 101/ES 
Votação de requerimentos. 
Sala 175-B do anexo 2 

10 horas  
Comissão de Minas e Energia 
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 14 
 
10 horas 
Comissão de Viação e Transportes  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 11 

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

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

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

10 horas 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
Votação de projetos e requerimentos. 
Plenário 1. 
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 10h45 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
Tribuna das Mulheres: Por que diferenciar o feminicídio de um homicídio comum? 
Foi convidada a mestre e doutoranda em demografia pelo Instituto de Filosofia e Ciência Humanas 
da Universidade Estadual de Campinas (IFCH/Unicamp), Jackeline Aparecida Ferreira Romio. 
Plenário 15 

11 horas 
Sessão Solene 
Homenagem ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. 
Plenário Ulysses Guimarães 

11 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher  
Escolha das cinco agraciadas com o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queirós 2018.  
Plenário a definir 

11h30 
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 do anexo 2 da Câmara 

13 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e Comissão de Educação 
Seminário: Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 13 

13 horas 
Votações em Plenário 
Análise de propostas remanescentes do dia anterior e de outros projetos em pauta. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 
Comissão Especial Escola Sem Partido (PL 7180/14) 
Discussão e votação do parecer do relator, deputado Flavinho (PSC-SP). 
Plenário 1 

14 horas 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
Audiência pública sobre a proteção dos direitos humanos de imigrantes e refugiados. 
Foram convidados, entre outros, os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann; dos Direitos 
Humanos, Gustavo do Vale Rocha; e a procuradora federal dos Direitos do Cidadão/MPF, 
Deborah Duprat.  
Plenário 9 

14 horas 
Comissão de Desenvolvimento Urbano 
Audiência pública para debater a necessidade de inspeção periódica em edificações prediais 
como medida de segurança contra incêndios. 
Foram convidados, entre outros, o diretor-geral do Instituto Sprinkler Brasil e coordenador do 
Conselho Consultivo da Frente Parlamentar Mista de Segurança contra Incêndio, Marcelo Lima; o 
secretário nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério Extraordinário de Segurança 
Pública, major brigadeiro João Tadeu Fiorentini; a doutora em Segurança contra Incêndio e 
professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Dayse Cavalcanti de Lemos Duarte. 
Plenário 16 
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14 horas Comissão Especial sobre Código de Processo Penal (PL 8045/10) 
Discussão e votação do parecer do relator, deputado João Campos (PRB-GO). 
Plenário a definir 

14 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  
Votação de projetos 
Plenário 16 

14h30 
Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas 
Audiência pública sobre financiamentos para uma economia de baixo carbono. 
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Fazenda, do Banco Mundial e do 
Instituto Escolhas.  
Evento interativo pelo e-Cidadania 
Plenário 7 da ala Alexandre Costa, no Senado 
 
14h30 
Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher  
Votação de sugestões de emendas à Lei Orçamentária Anual para 2019 (PLN 27/18); e votação 
de requerimentos. 
Plenário 9 da ala Alexandre Costa, no Senado 

16h30 
Comissão de Cultura 
5º Encontro "Expresso 168", sobre o trabalhismo e a redemocratização, com a apresentação do 
documentário "Matheus Schmidt - Um Caso de Amor pelo Brasil" 
Auditório Freitas Nobre 

17 horas 
Frente Parlamentar em Defesa da Utilização, por órgãos governamentais, da tecnologia de 
modelagem de informação da construção (BIM)  
Entrega do 1º Prêmio Bim da Administração Pública. 
Salão Nobre 

QUINTA-FEIRA (8) 

9 horas 
Votações em Plenário 
Análise de proposições remanescentes do dia anterior e de acordos internacionais. 
Plenário Ulysses Guimarães 

11 horas 
Sessão Solene do Congresso 
Comemoração dos 65 anos de fundação da Record TV.  
Plenário do Senado 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

SEXTA-FEIRA (9) 
 
9 horas  
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 
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Link: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564835-AGENDA-DA-

SEMANA.html  

 

 
       

2.1     PROPOSIÇÕES APRESENTADAS    

Senadores aprovam indicação de Carlos Vuyk para o Superior Tribunal Militar 

Foi aprovada em Plenário nesta terça-feira (30) a indicação do tenente-brigadeiro do ar Carlos Vuyk 
de Aquino para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar (STM). Sua indicação vai para a 
vaga destinada a oficiais-generais da Aeronáutica no STM, aberta com a aposentadoria do ministro 
Cleonilson Nicacio Silva. A nomeação (MSF 95/2018) foi aprovada com 44 votos favoráveis, um 
contrário e uma abstenção. 

Confira os destaques da semana no Senado 

 

6.  ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME   

 

Pauta de Segurança Pública para 5 a 9 Nov 2018 

 

                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA   
   

   

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, 05 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  

2 .      PODER LEGISLATIVO  -         
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