NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

Notícias de interesse da segurança pública em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana do dia 11 a 15 de fevereiro 2019.

1.

1.1

PODER LEGISLATIVO -

TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Maia avalia que reforma da Previdência pode ser votada em junho pela Câmara
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a reforma da Previdência pode ser votada em
junho. Maia deu a declaração ontem, em Teresina (PI), após encontro com o governador Wellington
Dias. Ele tem participado de reuniões com diversos governadores para articular um texto de
consenso sobre a reforma da Previdência. Nesta sexta-feira (15), Maia se encontrou com o
governador do Paraná, Carlos Massa Junior.
1.2

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Projeto permite a policial aplicar medida protetiva de urgência em casos de violência
doméstica
O Projeto de Lei 11/19 autoriza a autoridade policial a aplicar provisoriamente algumas das
medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha (11.340/06) para casos de
violência doméstica. Pelo texto, o juiz deverá ser comunicado no prazo de 24 horas e
poderá manter ou rever as medidas, ouvido o Ministério Público no mesmo prazo.
Coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública reúne-se com ministro da
Justiça
O coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, deputado Capitão Augusto
(PR-SP), reúne-se hoje com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na semana passada, o
ministro apresentou a proposta da lei anticrime aos integrantes da frente. O texto oficial
ainda não foi enviado ao Congresso Nacional.Capitão Augusto elogiou o pacote de
medidas. Segundo o deputado, a frente parlamentar tem mais de 300 deputados
comprometidos com a segurança pública e, por isso, a expectativa é de que a proposta seja
votada logo para dar mais efetividade ao combate à corrupção, ao crime organizado e a
crimes violentos.
Projeto suspende decreto que flexibilizou posse de armas no Brasil
O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 4/19 suspende os efeitos do decreto presidencial
que flexibilizou as condições para posse de arma no Brasil. O Decreto 9.685/19 foi assinado
pelo presidente Jair Bolsonaro em janeiro. O projeto tramita na Câmara dos Deputados.
Pacote anticrime é mais importante que reforma da Previdência, defende deputado
O deputado Capitão Augusto (PR-SP), coordenador da Frente Parlamentar da Segurança
Pública, considera o pacote anticrime e anticorrupção que o ministro da Justiça e Segurança
Pública Sérgio Moro vai encaminhar ao Congresso Nacional mais importante do que a
reforma da Previdência.
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Projeto autoriza venda de spray de pimenta e arma de eletrochoque para mulheres
O Projeto de Lei 632/19 autoriza a comercialização de sprays de pimenta e armas de
eletrochoque para mulheres maiores de 18 anos. Os equipamentos deverão ser usados
como arma de defesa pessoal. O projeto tramita na Câmara dos Deputados.

1.3

POLÍTICA

Líder do PSB defende reforma da Previdência com transição
O líder do PSB, deputado Tadeu Alencar (PE), acredita que a reforma da Previdência é
necessária, mas defende que ela seja realizada através de um bom sistema de transição.
Segundo ele, é preciso garantir que as mudanças sejam eficazes, mas não prejudiquem os
trabalhadores.
Entidades da sociedade civil e deputados lançam Frente pela Democracia e Direitos
Humanos
Diversos representantes de movimentos sociais participaram do ato de lançamento da
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia e dos Direitos Humanos nesta terçafeira (12). Mais de 50 entidades propuseram a criação do grupo aos parlamentares da nova
legislatura para barrar o que consideram retrocessos sociais.

1.7

AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agenda da semana
SEGUNDA-FEIRA (18)
14 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
TERÇA-FEIRA (19)
11 horas
Frente Parlamentar pelo Livre Mercado
Reunião para instalação da Frente.
Plenário 5
14h30
Comissão Externa de Brumadinho
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, o secretário de Geologia, Mineração e Transformação
Mineral do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira; o diretor de
Regulação da Agência Nacional de Águas, Oscar Cordeiro Netto; e o secretário de
Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração do Tribunal de Contas da União,

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

Uriel de Almeida Papa.
Plenário 9
16 horas
Votações em Plenário
Entre as propostas em pauta está o projeto que permite ao poder público ceder créditos
de dívidas a receber (Projeto de Lei Complementar 459/17).
Plenário Ulysses Guimarães
17 horas
Secretaria da Mulher da Câmara
Encontro “O Trabalho da ONU Mulheres – diálogo e cooperação com parlamentares
brasileiras”.
Salão Nobre
17 horas
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem
Reunião para instalação da Frente.
Plenário 13
QUARTA-FEIRA (20)
16 horas
Votações em Plenário
Análise de proposições remanescentes do dia anterior.
Plenário Ulysses Guimarães
QUINTA-FEIRA (21)
9 horas
Votações em Plenário
Análise de proposições remanescentes do dia anterior e de acordos internacionais.
Plenário Ulysses Guimarães
9h05
Sessão Solene
Homenagem ao Dia Nacional do Imigrante Italiano.
Plenário Ulysses Guimarães
18 horas
Exposição “O que é invisível está apenas em outra dimensão”.
Encontro com a artista plástica Daniela Ktenas.
Galeria de arte do 10º andar do anexo 4

Link: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572464-AGENDA-DASEMANA.html
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2.

2.1

PODER LEGISLATIVO -

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.
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.
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6.

ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME

DEPUTADA CELINA LEÃO REÚNE COM REPRESENTANTES DE OFICIAIS MILITARES

A deputada federal, Celina Leão (PP/DF) inicia a semana com uma visita a sede da
Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares para discutir demandas para as
categorias. “Falar sobre as melhorias para aqueles que cuidam da nossa segurança é uma
das prioridades do meu mandato. ”, afirmou deputada. O vice-presidente da FENEME,
Márcio Ronaldo de Assis, ressaltou que as demandas são boas não apenas para os oficiais,
mas também para toda a sociedade. O presidente da região centro oeste da FENEME, o
coronel Eugênio Cesar Nogueira, apresentou para a deputada todos os projetos que
tramitam na Câmara Federal e pediu apoio para frente parlamentar da Segurança Pública.
REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS SOBRE OS MILITARES ESTADUAIS E A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Na manhã de hoje (13 FEV 19) houve na Câmara dos Deputados, reunião entre os
Parlamentares Militares Estaduais e seus assessores, presidentes da FENEME, ANERMB
e ANASPRA, também acompanhados de vários diretores e assessores, com a finalidade
de discutir o tema: REFORMA DA PREVIDÊNCIA E OS MILITARES ESTADUAIS E DO
DF.
PALESTRA DA FENEME AOS ALUNOS DO CEGESP DA PMMG.
Em 14/02/19, o Cel PMMG Marcio Ronaldo de Assis, Vice-Presidente da FENEME,
palestrou aos 31 Oficiais Superiores, alunos do Curso Estratégico em Gestão da Segurança
Pública – CEGESP II/2018 (CSPM), da Academia de Policia Militar do Estado de Minas
Gerais, a convite do Cel Eduardo Felisberto Alves, Instrutor da Disciplina de Relações
Interinstitucionais.

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, 18 de fevereiro de 2019.
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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.

