NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
Notícias de interesse da segurança pública em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana 11 a 16 de março 2019.

1.
1.1

PODER LEGISLATIVO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Na opinião de servidores públicos, reforma da Previdência vai facilitar mudanças
futuras
Representantes de magistrados e de membros do Ministério Público criticaram na
Câmara dos Deputados o fato de a reforma da Previdência (PEC 6/19) facilitar reformas
futuras e ressaltaram que as mudanças já realizadas na Previdência dos servidores
públicos mostram queda do déficit nos próximos anos. Eles falaram em simpósio
organizado por 12 entidades ligadas ao Ministério Público e aos policiais e bombeiros
militares.
Maia prevê votação da reforma da Previdência na CCJ em 27 ou 28 de março
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta terça-feira (12) que
considera inócua a decisão dos líderes partidários de frear a análise da reforma da
Previdência na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) até que o
governo envie proposta alterando o sistema de previdência dos militares.
1.2

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Psol vai defender CPI para investigar milícias
O deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ), que era amigo pessoal e ex-chefe da vereadora
assassinada Marielle Franco, disse em entrevista coletiva na Câmara dos Deputados que
seu partido irá propor nos próximos dias uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar a ação de milícias – grupos armados que defendem interesses
particulares e visam lucro e poder – em todo o País.
Plenário encerra sessão após minuto de silêncio pelas vítimas da escola de Suzano
O Plenário da Câmara dos Deputados parou por um minuto nesta quarta-feira (13) em
homenagem às vítimas da escola paulista de Suzano. Pelo menos oito pessoas entre
alunos, professores e funcionários foram mortas depois que dois atiradores invadiram a
escola estadual Professor Raul Brasil.
Atentado em Suzano reacende na Câmara discussão sobre desarmamento
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O atentado ocorrido na manhã desta quarta-feira (13) em uma escola em Suzano, região
metropolitana de São Paulo, reacendeu na Câmara a discussão sobre o desarmamento
no Brasil.
Capitão Augusto é o novo presidente da Comissão de Segurança Pública
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado elegeu nesta quartafeira (13) o deputado Capitão Augusto (PR-SP) para presidente. Para 1º vice-presidente,
foi eleito o deputado Fernando Rodolfo (PR-PE); para 2º vice, o deputado Guilherme
Derrite (PP-SP); e para 3º vice, o deputado Capitão Fábio Abreu (PR-PI).
1.3

POLÍTICA

Comissões permanentes da Câmara serão instaladas nesta semana
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, convocou reuniões para a

instalação de todas as comissões permanentes da Casa na quarta-feira (13) e na quintafeira (14). As reuniões servirão para eleição dos presidentes e vice-presidentes dos
colegiados.
Votação da Previdência ainda depende de projeto sobre aposentadoria de militares,
dizem líderes
Líderes partidários decidiram nesta segunda-feira (11) que a análise da reforma da
Previdência (PEC 6/19) só avançará na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJ) após o governo federal enviar à da Câmara dos Deputados o projeto que
promove mudanças no sistema previdenciário dos militares. A decisão já havia
sido antecipada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, na última sexta-feira (8).
Líder do PSL diz que não há nome oficial para CCJ e fala sobre cargos para formar
base
O líder do PSL, deputado Delegado Waldir (GO), disse que ainda não há indicado oficial à
presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Na semana passada, a líder do
governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), havia dito que o indicado
seria o deputado Felipe Francischini (PSL-PR) e a vice seria a deputada Bia Kicis (PSLDF).
Partidos já indicaram presidentes das 25 comissões permanentes
Os partidos políticos já indicaram presidentes das 25 comissões permanentes. As
eleições serão realizadas nesta noite e amanhã de manhã. Pode haver candidatos
avulsos dos mesmos partidos para os quais as comissões foram distribuídas.
Felipe Francischini é eleito presidente da CCJ
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados
elegeu nesta quarta-feira (13) seu novo presidente: o deputado Felipe Francischini (PSLPR). Ele foi eleito com 47 votos; outros 15 votos foram em branco e 2 nulos.
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1.5 RELAÇÕES EXTERIORES

.

Câmara cria Grupo Brasil-Eslovênia e aprova acordos internacionais
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (14) a criação do Grupo
Parlamentar de Amizade Brasil-Eslovênia (PRC 185/16). O objetivo é ampliar e
desenvolver as relações entre os dois países, além de promover o intercâmbio entre os
respectivos Legislativos.
Grupos de trabalho da Câmara e do CNJ vão analisar propostas de combate à
violência
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, determinou a criação de um
grupo de trabalho formado por sete deputados para analisar as mudanças promovidas na
legislação penal e processual penal pelos projetos de lei 10372/18, 10373/18 e 882/19,
este último do governo Jair Bolsonaro. Os textos abrangem medidas de combate à
violência e tramitam apensados.
1.6

AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agenda da semana
SEGUNDA-FEIRA (18)
9 horas
Sessão Solene
Homenagem aos 30 anos da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores
(Fenavist).
Plenário Ulysses Guimarães
10 horas
Conselho de Comunicação Social
Audiência com o coordenador geral de Comunicação Social do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações, Carlos Antunes Silva, e com o Secretário de Radiodifusão do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, Elifas Chaves Gurge.
Evento é interativo, pelo e-Cidadania
Plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado
10 horas
Comissão Externa de Brumadinho
Audiência pública para tratar dos riscos do rompimento da barragem sul superior da Mina Gongo Soco, em
Barão de Cocais; e da barragem AngloGold Ashanti, em Santa Bárbara; e discutir a reparação integral dos
danos causados à população.
Foram convidados, entre outros, o prefeito de Barão de Cocais, Décio Geraldo dos Santos; o prefeito de
Santa Bárbara, Léris Felisberto Braga; e o presidente da Câmara Municipal de Barão de Cocais, João
Batista Pereira.
Barão de Cocais (MG)
11 horas
Sessão Solene
Homenagem em Memória de Marielle Franco.
Plenário Ulysses Guimarães
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14 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
17h30
Liderança do Novo
Palestra: Princípios do Liberalismo - capitalismo para os pobres.
Plenário 2
TERÇA-FEIRA (19)
10 horas
Sessão Solene
Entrega da Medalha Mietta Santiago.
Plenário Ulysses Guimarães
13 horas
Comissão Externa de Brumadinho
Votação de requerimentos.
Plenário 11
14h30
Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção
Lançamento da frente.
Salão Nobre
16 horas
Votações em Plenário
Plenário Ulysses Guimarães
QUARTA-FEIRA (20)
8h30
Frente Parlamentar Ambientalista; e Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Café da manhã em comemoração ao Dia Mundial da Água.
Auditório Nereu Ramos
9 horas
Sessão Solene
Homenagem aos 100 anos de nascimento do ex-presidente do Brasil João Goulart (Jango).
Plenário Ulysses Guimarães
9 horas
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social
Cerimônia de abertura para o lançamento da frente.
Auditório Nereu Ramos
9 horas
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da Mulher
Lançamento da frente.
Salão Verde
9h30
Comissão de Seguridade Social e Família
Discussão sobre acordo de procedimentos; e votação de projetos e requerimentos.
Plenário 7
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10 horas
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 6
10 horas
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
Apresentação do trabalho desenvolvido pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados no âmbito
da comissão; e votação de requerimentos.
Plenário 13
10 horas
Comissão de Educação
Deliberação do acordo de procedimentos da comissão; e votação de projeto e requerimentos.
Plenário 10
10 horas
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Discussão sobre acordo de procedimentos; e votação de requerimentos.
Plenário 5
10 horas
Comissão de Finanças e Tributação
Discussão do acordo de procedimentos; e votação de requerimentos.
Plenário 4
10 horas
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
Pauta a definir.
Plenário 9
10 horas
Comissão de Minas e Energia
Eleição dos vice-presidentes; e votação de requerimentos.
Plenário 14
10 horas
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia
Eleição dos vice-presidentes; e votação de requerimentos.
Plenário 15
10 horas
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Pauta em elaboração.
Plenário 3
10 horas
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Eleição dos vice-presidentes.
Plenário 2
10h30
Sessão Solene
Homenagem aos 50 anos de instalação das comunidades terapêuticas no Brasil.
Plenário Ulysses Guimarães
10h30
Comissão de Viação e Transportes

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
Eleição dos vice-presidentes; e votação de requerimentos.
Plenário 11
11h30
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
Apresentação do plano de trabalho e do acordo de procedimentos 2019.
Plenário 16
13 horas
Comissão do Esporte
Votação de requerimentos.
Plenário 4
13 horas
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Eleição dos vice-presidentes; e votação de requerimentos.
Plenário 13
14 horas
Comissão de Legislação Participativa
Instalação dos trabalhos e eleição do presidente e dos vice-presidentes.
Plenário 3
14 horas
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Discussão do acordo de procedimentos para o ano de 2019.
Plenário 6
14 horas
Comissão de Direitos Humanos e Minorias
Eleição de vice-presidentes; discussão do acordo de procedimentos; e votação de requerimentos.
Plenário 9
14h30
Comissão de Cultura
Votação de requerimentos.
Plenário 10
15 horas
Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), com apoio da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB)
Abertura da Degustação de Cafés.
Espaço Mario Covas
16 horas
Votações em Plenário
Análise de propostas remanescentes do dia anterior.
Plenário Ulysses Guimarães
17 horas
Frente Parlamentar Mista de Apoio às Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas
Reunião.
Plenário 7
QUINTA-FEIRA (21)
9 horas
Votações em Plenário
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Análise de acordos internacionais e de propostas remanescentes do dia anterior.
Plenário Ulysses Guimarães
9h05
Sessão Solene
Homenagem ao Dia Nacional da Advocacia Pública.
Plenário Ulysses Guimarães
16 horas
Votações em Plenário
Análise de propostas remanescentes da sessão anterior.
Plenário Ulysses Guimarães
SEXTA-FEIRA (22)
9 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
14h30
Sessão Solene
Homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down.
Plenário Ulysses Guimarães

Link: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/573610-AGENDA-DASEMANA.html

2.

PODER LEGISLATIVO -

2.1

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Randolfe solicita relatoria de projeto sobre impeachment de ministros do STF
O projeto de resolução (PRS 11/2019) que estabelece os prazos para um processo de
impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do procurador-geral da
República já conta com um pedido de relatoria, feito pelo senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP). O senador pelo Amapá oficializou seu pleito à presidente da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), senadora Simone Tebet (MDB-MS), no dia 8 de março.
CAE convida secretário de Previdência para debate sobre reforma
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) fará na próxima terça-feira (19) uma
audiência pública para entender os impactos fiscais da reforma da Previdência (PEC
6/2019), atualmente em análise na Câmara dos Deputados. Nesta terça (12), o colegiado
aprovou requerimento do senador Plínio Valerio (PSDB-AM), que sugere que sejam
convidados o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, o
diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, e o economista Paulo
Tafner. Os senadores também esperam a presença do ex-ministro da Previdência e exsenador José Pimentel e do consultor legislativo do Senado Pedro Nery.
Comissão de Constituição e Justiça aprova criação do inquérito policial eletrônico
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A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (13)
um projeto de lei que cria o inquérito policial eletrônico, com peças assinadas
digitalmente. Por ter decisão terminativa na CCJ, o texto (PLS 128/2018), do senador
Elmano Férrer (Pode-PI), seguirá para análise na Câmara dos Deputados, se não houver
recurso para análise em Plenário.
Projetos sobre segurança em tramitação na CCJ devem ser analisados em conjunto
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que conversou com líderes
partidários e com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Simone
Tebet (MDB-MS), para que o colegiado agrupe os projetos de acordo com os temas
segurança, saúde e educação, a fim de que possam tramitar em conjunto.
Primeira reunião de comissão da Previdência prevista para terça-feira
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a comissão especial responsável
por acompanhar a reforma da Previdência (PEC 6/2019) deve se reunir pela primeira vez
na terça-feira, dia 19. Ao chegar ao Senado nesta quinta-feira (14), disse também que os
nomes dos nove integrantes já foram indicados pelas lideranças partidárias. O presidente
será Otto Alencar (PSD-BA) e o relator, Tasso Jereissati (PSDB-CE).
Presidente do Senado cria a comissão de acompanhamento da reforma da
Previdência
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assinou, no início da noite desta quinta-feira
(14), o ato de criação da comissão especial destinada ao acompanhamento da
tramitação, na Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição da
reforma da Previdência (PEC 6/2019), enviada pelo Poder Executivo.
3.

PODER JUDICIÁRIO

3.1

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posse dos novos presidente e vice-presidente do STM acontece nesta terça-feira
Em sessão solene na próxima terça-feira (19), tomam posse os novos presidente e vicepresidente do Superior Tribunal Militar para o biênio 2019-2021. O ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos será o novo presidente da corte. A vice-presidência ficará a
cargo do ministro José Barroso Filho. A solenidade acontece às 15h no Plenário do
Tribunal e será transmitida ao vivo pelo portal do STM, com tradução/interpretação em
Libras.
4. ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME
ENTIDADES DE MILITARES ESTADUAIS DISCUTEM LEI ORGÂNICA PM/BM EM
BRASÍLIA
Para conhecimento de todos informamos que durante todo o dia de hoje (12/03/2019)
estivemos (FENEME) no MJAS/SENASP, juntamente com CNCG, LIGABOM, ANERMB,
ANASPRA e IGPM/COTER, discutindo a minuta do Substitutivo Global aprovado pelas
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entidades (CNCG e FENEME) em 2013 ao PL 4363 de 2001, Lei Orgânica das PMs e

.

CBMs

5.

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 março 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.

