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

Executivo, no plano federal, na semana do dia 15 a 19 de outubro de 2018.  

   

  

1.       PODER LEGISLATIVO -       

  

  

 

1.1  TRABALHO E PREVIDÊNCIA   

Seguridade aprova autorização para fundo previdenciário conceder empréstimo 

consignado a servidor público 

A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou na quarta-feira (17) o Projeto de Lei 7766/10, 

do deputado Celso Maldaner (MDB-SC), que permite, exclusivamente para os segurados, o 

empréstimo consignado com recursos de fundos associados ao Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS) de servidores da União, dos estados e dos municípios. O texto foi aprovado na 

forma do substitutivoapresentado pelo relator, deputado Juscelino Filho (DEM-MA), e altera a Lei 

dos Regimes Próprios de Previdência Social (9.717/98). Atualmente, segundo essa lei, 

contribuições e recursos vinculados aos fundos de regimes próprios só podem ser utilizados para 

pagamento de benefícios previdenciários e de despesas administrativas. 

 

1.2      COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO   

Hélio Costa vai priorizar atuação em segurança pública 

O jornalista Hélio Costa (PRB-SC) foi o deputado mais votado em Santa Catarina (179 mil votos) e 
vai priorizar sua atuação na área de segurança pública. Costa pretende trabalhar pela revisão na 
Lei de Execução Penal (7.210/84), que, segundo ele, “dá muita vantagem ao criminoso”. Ele avalia 
que o Ministério da Segurança Pública, criado no governo Temer, não conseguiu gerar ações 
preventivas no setor. Hélio Costa também falou que deve atuar para melhorar o segmento de 
transporte e destravar obras paradas por falta de “ação política” em Santa Catarina. “Rodovias 
estranguladas tiram nossa produção agrícola e industrial. Para duplicá-las, é um trabalho”. A 
agricultura familiar e a pesca artesanal da região também têm muitos problemas que precisam ser 
solucionados, segundo Costa. 

Plenário discute MP que cria 164 cargos para o Ministério da Segurança Pública 

Iniciou-se a Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados. Está em discussão, no momento, 
a Medida Provisória 840/18, que cria 164 cargos comissionados destinados ao Ministério da 
Segurança Pública para atender a necessidades dessa área no governo. Os cargos criados pela 
MP são do grupo de Direção e Assessoramento Superiores (DAS): 17 DAS-5, 58 DAS-4, 37 DAS-
3, 24 DAS-2 e 28 DAS-1. Cada DAS possui um nível salarial. 

Deputados aprovam MP que cria 164 cargos para o Ministério da Segurança Pública 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 840/18, que cria 164 cargos 
comissionados destinados ao Ministério da Segurança Pública para atender a necessidades dessa 
área no governo. Os deputados acataram o texto original da matéria, que será enviada ao Senado. 
Os cargos criados pela MP são do grupo de Direção e Assessoramento Superiores (DAS): 17 DAS-
5, 58 DAS-4, 37 DAS-3, 24 DAS-2 e 28 DAS-1. Cada DAS possui um nível salarial. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/564441-SEGURIDADE-APROVA-AUTORIZACAO-PARA-FUNDO-PREVIDENCIARIO-CONCEDER-EMPRESTIMO-CONSIGNADO-A-SERVIDOR-PUBLICO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/564441-SEGURIDADE-APROVA-AUTORIZACAO-PARA-FUNDO-PREVIDENCIARIO-CONCEDER-EMPRESTIMO-CONSIGNADO-A-SERVIDOR-PUBLICO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/192391-FUNDOS-PREVIDENCIARIOS-PODERAO-CONCEDER-EMPRESTIMOS-CONSIGNADOS.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9717-27-novembro-1998-372123-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/564247-HELIO-COSTA-VAI-PRIORIZAR-ATUACAO-EM-SEGURANCA-PUBLICA.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/564302-PLENARIO-DISCUTE-MP-QUE-CRIA-164-CARGOS-PARA-O-MINISTERIO-DA-SEGURANCA-PUBLICA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/560186-COMISSAO-MISTA-APROVA-MP-QUE-CRIA-164-CARGOS-PARA-O-MINISTERIO-DA-SEGURANCA-PUBLICA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/564314-DEPUTADOS-APROVAM-MP-QUE-CRIA-164-CARGOS-PARA-O-MINISTERIO-DA-SEGURANCA-PUBLICA.html
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Comissão aprova crédito de R$ 40,9 mi para conclusão de presídio federal em 

Pernambuco 

A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta quarta-feira (17) projeto de crédito (PLN 15/18) 
enviado pelo governo que destina R$ 40,9 milhões para a conclusão da penitenciária federal 
localizada no município de Itaquitinga (PE). A cidade fica a 84 quilômetros de Recife. A unidade vai 
receber presos do regime fechado. Atualmente, o governo possui quatro prisões federais ativas - 
Porto Velho (RO), Mossoró (RN), Campo Grande (MS) e Catanduvas (PR). A quinta foi inaugurada 
nesta terça, em Brasília, e ainda não entrou em operação. As unidades prisionais são administradas 
pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Segurança Pública. 

1.3  POLÍTICA    

Quatro medidas provisórias perdem a validade 

Entre as propostas que caducaram estão a MP que refinanciava dívidas rurais e a que revogava o 
regime especial de tributação do setor petroquímico. O Diário Oficial da União publicou nesta 
segunda-feira (15) quatro atos declaratórios assinados pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, 
que também preside a Mesa do Congresso Nacional, informando a perda de validade das medidas 
provisórias 834, 835, 836 e 839, todas deste ano, no último dia 10. As medidas provisórias têm 
vigência de 120 dias e caducam se não são votadas nesse prazo. O calendário eleitoral acabou 
afetando a análise destas propostas pelos deputados e senadores, que estavam envolvidos nas 
campanhas políticas. Após o fim da vigência dos textos, o Congresso pode aprovar um decreto 
legislativo regulando os efeitos provocados pelas MPs durante o período de validade. 

Deputados podem votar hoje auxílio às santas casas 

Também está marcada sessão do Congresso Nacional para analisar vetos amanhã 

Os deputados podem votar hoje a medida provisória que prevê uma linha de financiamento para as 
santas casas com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Para ser votada, 
a Mesa Diretora precisa ler o ofício de encaminhamento da proposta para a Câmara. 
A MP 848/18 cria essa linha de crédito para socorrer as santas casas e os hospitais filantrópicos 
que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o texto, 5% do programa anual de 
aplicações do fundo serão destinados a essa linha (cerca de R$ 4 bilhões em 2018). Os operadores 
serão Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 

Conselho de Ética analisa processos contra Meurer, Bessa e deputados do PT 

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar reúne-se hoje para instaurar processo contra os 
deputados do PT Paulo Pimenta (RS), Wadih Damous (RJ) e Paulo Teixeira (SP) por terem pedido 
habeas corpus para libertar o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, em julho deste ano. O PSL, 
autor da representação contra os deputados petistas, argumenta que eles agiram de má-fé ao 
apresentar um pedido que seria distribuído em um plantão judiciário. O habeas corpus foi primeiro 
momento concedido, mas cassado em seguida. 

Treze medidas provisórias aguardam votação no Congresso 

Treze medidas provisórias (MPs) editadas durante o período eleitoral aguardam análise do 
Congresso Nacional. Quatro delas já têm comissões instaladas, relatores designados e aguardam 
os pareceres. Uma quinta, a MP 844/18, que criou o marco legal do saneamento básico, teve sua 
comissão instalada e aguarda a definição de relator. Por fim, há oito MPs cujas comissões mistas 
de deputados e senadores ainda precisam ser instaladas. A expectativa é que a análise das 
medidas seja retomada logo após o segundo turno das eleições. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/564368-COMISSAO-APROVA-CREDITO-DE-R$-40,9-MI-PARA-CONCLUSAO-DE-PRESIDIO-FEDERAL-EM-PERNAMBUCO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/564368-COMISSAO-APROVA-CREDITO-DE-R$-40,9-MI-PARA-CONCLUSAO-DE-PRESIDIO-FEDERAL-EM-PERNAMBUCO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564229-QUATRO-MEDIDAS-PROVISORIAS-PERDEM-A-VALIDADE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564268-DEPUTADOS-PODEM-VOTAR-HOJE-AUXILIO-AS-SANTAS-CASAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/563226-COMISSAO-APROVA-MP-QUE-CRIA-LINHA-DE-CREDITO-DO-FGTS-PARA-HOSPITAIS-FILANTROPICOS-E-SANTAS-CASAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564225-CONSELHO-DE-ETICA-ANALISA-PROCESSOS-CONTRA--MEURER,-BESSA-E-DEPUTADOS-DO-PT.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564283-TREZE-MEDIDAS-PROVISORIAS-AGUARDAM-VOTACAO-NO-CONGRESSO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/560138-CONGRESSO-RECEBE-MEDIDA-PROVISORIA-QUE-ALTERA-MARCO-LEGAL-DO-SANEAMENTO-BASICO.html
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Descendente da família imperial eleito deputado defende reforma na Constituição 

O clima de insegurança e incerteza vivido pela população somente será rompido com um ciclo de 
reformas políticas e econômicas, que devem começar no próximo ano. A avaliação é do deputado 
recém-eleito Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP). Para ele, as reformas passam por 
mudanças no texto da Constituição, que hoje, na visão dele, não fornece uma base sólida para dar 
estabilidade política e econômica ao País. “Temos uma Constituição falha, que foi alterada em 
demasia. Ela gera populistas como governantes”, disse Bragança. “Precisamos sair deste modelo 
e começar a migrar para um modelo mais estável de país desenvolvido. Com essa Constituição, 
vamos continuar sempre capengas.” 

Proposta permite que segundo colocado em eleição assuma cargo quando registro 

do vencedor for indeferido 

Projeto trata das eleições para prefeito e governador; possibilidade existia até a Minirreforma 
Eleitoral em 2015. O Projeto de Lei 10100/18, do deputado José Airton Cirilo (PT-CE), retoma a 
possibilidade — extinta pela Minirreforma Eleitoral de 2015 (Lei 13.165/15) — de o segundo 
colocado em eleição para prefeito ou governador assumir o cargo sem a realização de novo pleito 
quando a Justiça extinguir, devido a irregularidades eleitorais, o mandato do primeiro colocado. A 
proposta muda a Lei 4.737/65 (Código Eleitoral). 

Congresso Nacional analisa vetos hoje 

Deputados e senadores reúnem-se hoje para votar 16 vetos presidenciais. A sessão conjunta está marcada para 

as 11 horas e o primeiro item da pauta é o veto (VET 32/18) ao aumento do piso salarial dos agentes 

comunitários de saúde e de combate às endemias. A remuneração nacional da categoria estava prevista na 

Medida Provisória 827/18, aprovada em julho pelo Congresso. O texto foi transformado na Lei 13.708/18. 

Assista ao vivo. O presidente da República sancionou a nova regulamentação profissional da categoria, mas 
vetou os seis pontos do texto que tratavam do reajuste. 

Dos 243 deputados federais novatos, mais da metade já tem mandato hoje 

Dos 243 deputados que vão assumir o primeiro mandato na Câmara dos Deputados em fevereiro 
do próximo ano, mais da metade (52,7%) já tem mandato atualmente. São 128 parlamentares que 
ocupam cargos eletivos, como vereador, prefeito e governador. O levantamento foi feito pela 
Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. A maior parcela dos que já possuem mandatos vem das 
assembleias legislativas (69). Em segundo lugar vêm os vereadores, que obtiveram 55 cadeiras na 
Câmara. Ou seja, a fonte dos parlamentares novatos está concentrada nos legislativos estaduais e 
municipais. 

Votações na Câmara dos Deputados só serão retomadas depois do 2º turno 

No exercício da presidência, o deputado Manato informou que as votações na Câmara só serão 
retomadas depois do segundo turno das eleições presidenciais, daqui a duas semanas. Ele referiu-
se apenas às sessões da Câmara, já que o presidente do Senado é quem tem o poder para 
convocar sessões do Congresso.  Manato disse que não houve tempo hábil para convocar uma 
nova sessão de votações para hoje, já que não havia expectativa de encerramento da sessão do 
Congresso cedo. Está prevista apenas a realização de sessão de debates, amanhã, às 14 horas.  

Eleita deputada, policial Kátia Sastre defende fim da saída temporária de presos e 

ampliação do porte de armas 

Eleita deputada com 264 mil votos, Policial Kátia Sastre (PR-SP) defende o fim das saídas 
temporárias de presos e a ampliação do porte de arma como propostas prioritárias para o mandato, 
focado em segurança pública. A policial ficou conhecida por matar um ladrão em frente a uma escola 
em Suzano, na grande São Paulo, em maio deste ano. “Nesses 21 anos de carreira, percebo que 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564291-DESCENDENTE-DA-FAMILIA-IMPERIAL-ELEITO-DEPUTADO-DEFENDE-REFORMA-NA-CONSTITUICAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564296-PROPOSTA-PERMITE-QUE-SEGUNDO-COLOCADO-EM-ELEICAO-ASSUMA-CARGO-QUANDO-REGISTRO-DO-VENCEDOR-FOR-INDEFERIDO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564296-PROPOSTA-PERMITE-QUE-SEGUNDO-COLOCADO-EM-ELEICAO-ASSUMA-CARGO-QUANDO-REGISTRO-DO-VENCEDOR-FOR-INDEFERIDO.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13165-29-setembro-2015-781615-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4737-15-julho-1965-356297-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564220-CONGRESSO-NACIONAL-ANALISA-VETOS-HOJE.html
http://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/12023
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/560242-CAMARA-APROVA-AUMENTO-DO-PISO-SALARIAL-PARA-AGENTES-COMUNITARIOS-DE-SAUDE.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13708-14-agosto-2018-787079-norma-pl.html
https://youtu.be/eCWh1YZOAfY
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564340-DOS-243-DEPUTADOS-FEDERAIS-NOVATOS,-MAIS-DA-METADE-JA-TEM-MANDATO-HOJE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564034-CAMARA-TEM-243-DEPUTADOS-NOVOS-E-RENOVACAO-DE-47,3.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564344-VOTACOES-NA-CAMARA-DOS-DEPUTADOS-SO-SERAO-RETOMADAS-DEPOIS-DO-2-TURNO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564365-ELEITA-DEPUTADA,-POLICIAL-KATIA-SASTRE-DEFENDE-FIM-DA-SAIDA-TEMPORARIA-DE-PRESOS-E-AMPLIACAO-DO-PORTE-DE-ARMAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564365-ELEITA-DEPUTADA,-POLICIAL-KATIA-SASTRE-DEFENDE-FIM-DA-SAIDA-TEMPORARIA-DE-PRESOS-E-AMPLIACAO-DO-PORTE-DE-ARMAS.html
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as saídas temporárias aumentam muito mais a criminalidade”, diz Sastre. Ela ressalta que os crimes 
em feriados são geralmente cometidos por beneficiados pelas saídas temporárias. 

1.4    DIREITO E JUSTIÇA  /  DIREITOS HUMANOS                                                                   .                      

Proposta altera causas que levam ao aumento de pena para o crime de roubo 

A Câmara analisa o Projeto de Lei 10201/18, do deputado Alberto Fraga (DEM-DF), que pretende 
alterar o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40) e o Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001/69) nas 
causas de aumento de pena para o crime de roubo. O autor da proposta argumenta que, com a 
Lei 13.654/18, foi revogado dispositivo do Código Penal que previa aumento de pena no caso de 
uso de arma em geral (de fogo ou branca). “Tal mudança tem gerado impunidade e benefício aos 
infratores da lei, que passam a argumentar que o uso de arma branca no roubo constituiria agora 
roubo simples”, disse Alberto Fraga. Antes, essa situação configurava roubo qualificado.

 

1.6   AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS   

  

Agenda da semana  

SEGUNDA-FEIRA (22) 

9 horas 
Câmara dos Deputados 
Exposição de materiais utilizados na prevenção e no combate a incêndios; oficinas práticas sobre 
Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (Ovace) em bebês e adultos; reanimação 
cardiopulmonar (RCP) para leigos; técnicas de abandono de edifícios; e manuseio de extintores. 
Espaço Mário Covas 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

TERÇA-FEIRA (23) 

15 horas 
Comissão Mista sobre a MP 843/18 
Medida provisória que cria nova política industrial para o setor automotivo. 
Apresentação e votação do relatório do deputado Alfredo Kaefer (PP-PR). Plenário 3 da ala 
Alexandre Costa, no Senado 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

QUARTA-FEIRA (24) 

9h05  
Sessão Solene  
Homenagem ao Dia Nacional da Valorização da Família. 
Plenário Ulysses Guimarães 

10 horas  
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle  
Votação de sugestões de emendas à Lei Orçamentária Anual para 2019 (PLN 27/18), e eleição 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/564276-PROPOSTA-ALTERA-CAUSAS-QUE-LEVAM-AO-AUMENTO-DE-PENA-PARA-O-CRIME-DE-ROUBO.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-1001-21-outubro-1969-376258-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13654-23-abril-2018-786599-norma-pl.html
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoPle.asp?codReuniao=53881
http://www.camara.gov.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=53862
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dos indicados ao Prêmio Transparência 2018. 
Plenário 9 

11 horas  
Sessão do Congresso Nacional 
Deliberação dos vetos 19, 20, 22, 25, 29 a 31, 31 e 33 de 2018; discussão e votação do Projeto de 
Lei do Congresso Nacional (PLN) 14/18, que trata de crédito orçamentário. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

QUINTA-FEIRA (25) 

14 horas  
Câmara Mirim 2018 
Estudantes do ensino fundamental executam o papel de deputados mirins e apresentam, debatem 
e votam três projetos de lei, previamente selecionados entre os que foram enviados pelas crianças 
de todo o Brasil. 
Plenários 1, 2 e 3 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

SEXTA-FEIRA (26) 

9 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

10 horas  
Sessão Câmara Mirim 2018 
Estudantes do ensino fundamental executam o papel de deputados mirins e apresentam, debatem 
e votam três projetos de lei, previamente selecionados entre os que foram enviados pelas crianças 
de todo o Brasil. 
Plenário Ulysses Guimarães 

 

Link: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564300-AGENDA-DA-

SEMANA.html  

2.      PODER LEGISLATIVO -    

    

2.1      PROPOSIÇÕES APRESENTADAS   

Treze medidas provisórias aguardam votação pelo Congresso 

Treze medidas provisórias (MPs) editadas durante o período eleitoral aguardam análise do 

Congresso. Quatro delas já têm comissões instaladas e relatores designados, e aguardam os 

http://www.senado.leg.br/atividade/plenario/ordemdodia/defaultCN.asp?div=66&data=24/10/2018#/divisao/CN/44/22/10/2018
http://www.camara.gov.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564300-AGENDA-DA-SEMANA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564300-AGENDA-DA-SEMANA.html
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/16/treze-medidas-provisorias-aguardam-votacao-pelo-congresso
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pareceres. Uma quinta, a MP 844/2018, que criou o marco legal do saneamento básico, teve sua 

comissão instalada e aguarda a designação de relator. Por fim, há oito MPs cujas comissões 

precisam ser instaladas. A expectativa é de que a análise das medidas seja retomada logo após as 

eleições. 

Indicação de Carlos Vuyk de Aquino ao Superior Tribunal Militar vai a Plenário 

Com 23 votos favoráveis, a indicação do tenente-brigadeiro do ar Carlos Vuyk de Aquino ao cargo 
de ministro do Superior Tribunal Militar (STM) foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (17), após sabatina. A indicação segue com pedido de 
urgência para votação no Plenário do Senado. Aquino foi indicado pelo presidente Michel Temer 
para a vaga destinada a oficiais generais da Aeronáutica no STM, aberta com a aposentadoria do 
ministro Cleonilson Nicácio Silva. 

Próxima sessão do Congresso será no dia 24 de outubro 

A próxima sessão do Congresso Nacional será em 24 de outubro. A data foi agendada pelo 
presidente Eunício Oliveira nesta quarta-feira (17), logo após a derrubada do veto do presidente 
Michel Temer ao aumento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às 
endemias. Há outros sete vetos presidenciais a serem analisados na próxima vez que senadores e 
deputados se reunirem. 

Lei cria cargos para Ministério da Segurança Pública 

Foi transformada em lei a Medida Provisória 840/2018, que criou 164 cargos comissionados para o 
Ministério da Segurança Pública. A Lei 13.717, de 2018, foi promulgada e publicada no Diário Oficial 
da União desta segunda-feira (22). A medida provisória havia sido aprovada pelo Senado no dia 17, 
último dia antes de o texto perder a validade. Os cargos são do grupo de direção e assessoramento 
superiores (DAS). São 17 DAS 5, 58 DAS 4, 37 DAS 3, 24 DAS 2 e 28 DAS 1. Cada DAS possui 
um nível salarial diferente. 

 

6.  ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME  

ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITO MILITAR NO PERU 

Nos dias 11 e 12 de outubro de 2018, ocorreu em Lima, no Peru, o VI Encontro Internacional 
de Direitos Humanos e Direito Militar promovido pela Associação Internacional das Justiças 
Militares – AIJM fundada em 02 de dezembro de 2003. 

O Evento contou com a presença de Juízes, Promotores, policiais, militares e operadores 
do Direito de diversos países e discutiu temas de interesse comum, como:  os conflitos 
armados e os direitos humanos; a participação das mulheres nas polícias e forças armadas 
e o sistema judicial militar em vários países, como Estados Unidos, Peru, Grécia e Brasil.  

CONGRESSO INTERNACIONAL DE OPERAÇÕES DE CHOQUE 

Entre 10 e 12 de dezembro de 2018 será realizado em Florianópolis – SC 1º CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE OPERAÇÕES DE CHOQUE. 
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O evento visa discutir temas atuais no cenário mundial relativos às atividades de Controle 
de Distúrbios, como também fomentar uma discussão crítica, integrando a sociedade e 
todas as agências governamentais que permeiam este cenário. 

 

FENEME ELEITA PARA PARTICIPAR DO CNSPDS DO MINISTÉRIO DA SEGURANÇA 

PÚBLICA 

PORTARIA Nº 177, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018 

Homologa o resultado do processo eleitoral descrito no edital 1, de 05 de outubro de 2018, 
publicado no Diário Oficial da União nº 193 de, 5 de outubro de 2018. O MINISTRO DE 
ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, 
parágrafo único, inciso I, da Constituição, Lei nº 13.690, de 10 de julho de 2018, art. 21, da 
Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, e o art. 35, do Decreto nº 9.489, de 30 de agosto de 
2018 resolve: 

OS MILITARES E AS ELEIÇÕES DE 2018 

No 1º turno das eleições ocorrido no dia 07 de outubro registrou-se números interessantes 
no que se refere aos militares estaduais e do DF eleitos no nível Federal para os cargos de 
Senador e Deputado Federal, em relação aos quais farei algumas breves considerações 
para posterior reflexão. 

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, 22 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.  
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