NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

Notícias de interesse da segurança pública em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana do dia 08 a 12 de abril 2019.

1.

1.1

PODER LEGISLATIVO -

TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Relator apresenta hoje parecer sobre a reforma da Previdência
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, virá à Câmara hoje para participar
de uma reunião fechada com os deputados do grupo de trabalho (GT) responsável pela
análise do pacote anticrime (PL 882/19), enviado pelo governo. O colegiado também
examina dois projetos (PLs 10372/18 e 10373/18) elaborados por uma comissão de juristas
coordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
Para Maia, recursos para os municípios dependem da reforma da Previdência
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que as pautas que garantem mais recursos
para os municípios só serão votadas se a reforma da Previdência for aprovada. Para ele, o
desfecho favorável da proposta vai tirar o País da recessão. Ele participou da 22ª Marcha
a Brasília em Defesa dos Municípios. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participaram do evento.
Relator na CCJ lê parecer sobre a reforma da Previdência; acompanhe
O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), lê neste momento o parecer sobre a reforma
da Previdência (PEC 6/19). O colegiado analisa apenas a admissibilidade do texto – se as
mudanças são possíveis segundo a Constituição. O mérito será discutido depois por uma
comissão especial.
Em ato na Câmara, mulheres protestam contra reforma da Previdência
Deputados de vários grupos da Câmara como a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos
das Mulheres e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, além de várias entidades da
sociedade civil, lotaram um dos auditórios da Câmara e mais dois plenários para um ato
contra a reforma da Previdência (PEC 6/19), principalmente em relação aos pontos
relacionados a mudanças para as mulheres.
Comissão de Trabalho promove seminário sobre reforma da Previdência
A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Pública da Câmara promove seminário
nesta terça-feira (16) para discutir a reforma da Previdência (PEC 6/19). O evento foi
proposto pelos deputados Rogério Correia (PT-MG), Nelson Pellegrino (PT-BA), Paulo
Ramos (PDT-RJ). Para Pellegrino, a sociedade brasileira vem acompanhando com grande
preocupação a tramitação reforma da Previdência. “É de grande importância, portanto, um
debate com os diversos setores da sociedade envolvidos”, afirmou.
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1.2

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Grupo de trabalho sobre pacote anticrime recebe hoje o ministro Sérgio Moro
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, virá à Câmara hoje para participar de uma
reunião fechada com os deputados do grupo de trabalho (GT) responsável pela análise do pacote
anticrime (PL 882/19), enviado pelo governo. O colegiado também examina dois projetos (PLs
10372/18 e 10373/18) elaborados por uma comissão de juristas coordenada pelo ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Ministro da Defesa afirma que reestruturação das Forças Armadas será prioridade
A prioridade do Ministério da Defesa nos próximos quatro anos será a reestruturação das
Forças Armadas e da carreira dos militares. A afirmação foi feita pelo ministro da pasta,
general Fernando Azevedo, que compareceu nesta quarta-feira (10) à audiência pública na
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. O ministro
também defendeu o acordo de salvaguardas entre Brasil e EUA para uso da base de
lançamento de Alcântara, no Maranhão.
Projeto inclui medida protetiva concedida à vítima de violência em banco de dados
de polícias
O Projeto de Lei 976/19 determina que conste nos sistemas de registro de informações das
polícias civil e militar a concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha
(11.340/06). A proposta tramita na Câmara dos Deputados.
1.3

POLÍTICA

CCJ inicia debate sobre reforma da Previdência na segunda
Deputados da Comissão de Constituição e Justiça e líderes partidários definiram, em
reunião com o presidente do colegiado, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), os
procedimentos para a votação da reforma da Previdência (PEC 6/19) na próxima semana.

1.7

AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agenda da semana
SEGUNDA-FEIRA (15)
10 horas
Sessão Solene
Homenagem ao 59º aniversário de Brasília.
Plenário Ulysses Guimarães
14 horas
Comissões de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia; de Desenvolvimento
Urbano; de Direitos Humanos e Minorias; e de Legislação Participativa
Audiência pública para debater as mudanças propostas para o setor de saneamento na Medida Provisória
868/18 e a consulta pública do Plansab.
Foram convidados, entre outros, a secretária de Juventude da Federação Nacional dos Urbanitários (FNU),
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Renata Vallim; e as representantes do Observatório das Metrópoles, Ana Lúcia Britto; e da Fundação SOS
Mata Atlântica, Malu Ribeiro.
Evento interativo pelo e-Democracia
Auditório Nereu Ramos
14 horas
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Discussão sobre a reforma da Previdência (PEC 6/19).
Plenário 1
14 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
16 horas
Votações em Plenário
Entre os itens em pauta está a Medida Provisória 859/18, que limita a taxa de risco de empréstimos a
santas casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos.
Plenário Ulysses Guimarães
17 horas
Comissão Externa de Brumadinho
Reunião interna de trabalho.
Sala 34, anexo 2, ala C
17 horas
Frente Parlamentar Mista da Educação
Reunião para definição dos planos de trabalho.
Plenário 10
TERÇA-FEIRA (16)
9 horas
Sessão Solene
Homenagem ao Dia Nacional do Exército.
Plenário Ulysses Guimarães
9 horas
Comissão de Educação
Audiência pública sobre Empresas Juniores: Ajudando a construir universidades empreendedoras.
Foram convidados o presidente da Brasil Júnior, Renan Nishimoto; e o coordenador do projeto
Universidades Empreendedoras da Brasil Júnior, Lucas Martins.
Plenário 10
9 horas
Comissão de Legislação Participativa
Audiência pública sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
Foram convidados, entre outros, o presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Manoel Neri
Carlos da Silva; e a presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, Renata Ramalho da
Cunha Dantas.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 9
9 horas
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
Seminário para discussão do regime próprio e do regime geral da reforma da Previdência e das implicações
da retirada do trabalhador aposentado do depósito do FGTS e da multa de 40% aplicada em caso de
demissão sem justa causa ou de 20% com justa causa.
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Evento interativo pelo e-Democracia
Auditório Nereu Ramos
9 horas
Comissão Mista sobre a MP 866/18
Medida provisória que divide as atribuições da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero)
para criar a NAV Brasil.
Votação do relatório do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).
Plenário 13 da ala Alexandre Costa, no Senado
9 horas
Comissão Mista sobre a MP 868/18
Medida provisória que reformula o marco legal do saneamento básico.
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional; da
Confederação Nacional dos Municípios (CNM); e da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de
Saneamento (Aesbe).
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado
9h30
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia
Votação de requerimentos.
Plenário 15
9h30
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Votação de requerimentos.
Plenário 3
9h30
Comissão de Seguridade Social e Família
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 7
10 horas
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Pauta a definir.
Plenário 1
10 horas
Comissão de Cultura
Votação de projetos e requerimento.
Plenário 12
10 horas
Comissão de Finanças e Tributação
Votação de projeto e requerimentos.
Plenário 4
10 horas
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 11
10 horas
Comissão de Desenvolvimento Urbano
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 16

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

10 horas
Comissão de Educação
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 10
10 horas
Comissão Mista sobre a MP 875/19
Medida provisória que cria auxílio emergencial para vítimas de Brumadinho (MG).
Votação do plano de trabalho da comissão.
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado
10 horas
Comissão Mista sobre a MP 862/18
Medida provisória que autoriza o DF a instituir uma região metropolitana com municípios limítrofes ao seu
território.
Votação do relatório do deputado José Nelto (Pode-GO).
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado
10h30
Comissão de Viação e Transportes
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 14
13 horas
Comissão do Esporte
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 4
14 horas
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
Audiência pública para debater as perspectivas de atuação do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos; medidas anunciadas pelo ministério em relação à campanha "Salve uma Mulher"; e
acordo de cooperação técnica de enfrentamento à violência doméstica.
Foi convidada a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.
Plenário 13
14 horas
Comissão de Turismo
Votação de requerimentos.
Plenário 3
14 horas
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Votação de requerimentos.
Plenário 8
14 horas
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 6
14 horas
Comissão de Seguridade Social e Família
Audiência pública para debater a importância do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(Consea).
Foram convidados, entre outros, a secretária executiva do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional, Juliana Casemiro e Rozi Billo; e o coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Renato Maluf.
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Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 7
14h30
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
Audiência pública com o ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, sobre
a recente divulgação de vídeo, através de rede social do Palácio do Planalto, em defesa do golpe militar de
1964.
Plenário 12
14h30
Comissão de Minas e Energia
Audiência pública para debater a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Foi convidado o diretor-geral da Aneel, André Pepitone.
Plenário 14
14h30
Comissão Mista sobre a MP 869/18
Medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
Audiência pública para debater o tratamento de dados no setor privado, o tratamento automatizado e o
direito à explicação.
Foram convidados, entre outros, o diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza;
e a coordenadora da subcomissão de Assuntos Jurídicos e Compliance de Dados da Federação Brasileira
de Bancos (Febraban), Annette Pereira.
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado
14h30
Comissão Mista sobre a MP 863/18
A medida provisória altera o Código Brasileiro de Aeronáutica.
Votação do relatório do senador Roberto Rocha (PSDB-MA).
Plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado
14h30
Comissão Mista sobre a MP 867/18
Medida provisória que prorroga até 31 de dezembro de 2019 o prazo para adesão ao Programa de
Regularização Ambiental (PRA).
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, representantes dos ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
do Meio Ambiente; e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA);
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 9 da ala Alexandre Costa, no Senado
14h30
Comissão Mista sobre a MP 861/18
Medida provisória que cria a região metropolitana do Distrito Federal.
Votação do relatório do senador Izalci Lucas (PSDB-DF).
Plenário 7 da ala Alexandre Costa, no Senado
14 horas
Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social (Suas)
Lançamento da frente.
Salão Nobre
16 horas
Votações em Plenário
Propostas remanescentes do dia anterior.
Plenário Ulysses Guimarães
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16h30
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Audiência pública para debater o sistema penitenciário brasileiro.
Foram convidados,entre outros, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Jayme de
Oliveira; o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), José Robalinho; e o
presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Victor Hugo Palmeiro de
Azevedo Neto.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 6
QUARTA-FEIRA (17)
9 horas
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Lotéricos
Lançamento da frente.
Salão Nobre
9 horas
Comissão Mista sobre a MP 870/19
Medida provisória que estabelece a estrutura dos ministérios do governo federal.
Votação do plano de trabalho e de requerimentos.
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado
9 horas
Votações em Plenário
Análise de propostas remanescentes do dia anterior e de acordos internacionais.
Plenário Ulysses Guimarães
9h30
Grupo de Trabalho sobre Legislação Penal e Processual Penal
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, a doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo (USP) Eloísa Machado de Almeida; o diretor da Federação Nacional de Entidades de Oficiais
Militares Estaduais (Feneme), Elias Miler; e o professor Humberto Barrionuevo Fabretti.
Plenário a definir
10 horas
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 6
10 horas
Comissão de Defesa do Consumidor
Votação de requerimentos.
Plenário 8
10 horas
Comissão de Minas e Energia
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 14
10 horas
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Audiência pública para discussão dos resultados da reavaliação toxicológica do Glifosato realizada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Foram convidados, entre outros, o diretor-presidente da Anvisa, Wiliam Dib; e o pesquisador e consultor em
Ciência e Tecnologia na Agropecuária, David Hathaway.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 2
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14 horas
Comissão de Direitos Humanos e Minorias
Votação de requerimentos.
Plenário 9

14 horas
Comissão Mista sobre a MP 871/19
Medida provisória que, entre outros pontos, institui o programa especial para análise de benefícios com
indícios de irregularidade e o programa de revisão de benefícios por incapacidade.
Votação do plano de trabalho e de requerimentos.
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado
14h30
Comissão Mista sobre a MP 869/18
Medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
Audiência pública para debater o compartilhamento e proteção de dados na saúde e na pesquisa científica.
Foram convidados, entre outros, o diretor-adjunto da Diretoria de Desenvolvimento Setorial da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, Daniel Meirelles Fernandes Pereira; e o diretor do Instituto de
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Rodrigo
Murtinho de Martinez Torres.
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado
16 horas
Votações em Plenário
Análise de propostas remanescentes da sessão anterior.
Plenário Ulysses Guimarães

Link: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/574746-AGENDA-DASEMANA.html

2.
2.1

PODER LEGISLATIVO PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Senador quer levar grupo ao Chile para conhecer sistema previdenciário
O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), senador
Paulo Paim (PT-RS), informou que apresentou um requerimento no Plenário para que um
grupo de senadores possa ir até o Chile conhecer melhor o sistema de capitalização
adotado pelo país. Nesta segunda-feira (8) pela manhã, a CDH recebeu convidados para
mais uma etapa do ciclo de debates sobre a reforma da Previdência enviada ao Congresso
pelo governo Bolsonaro.
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Conselho de Comunicação Social analisa pacote anticrime
O Conselho de Comunicação Social (CCS) vai preparar um relatório sobre os efeitos na
comunicação social das propostas dos projetos anticrime do ministro da Justiça, Sergio
Moro. O conselheiro Miguel Matos deverá apresentar uma análise dos Projetos de Lei
1.864/2019 e 1.865/2019, além do Projeto de Lei Complementar 89/2019, apresentados
pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), no Senado, e, paralelamente, dos três
projetos do pacote anticrime do Ministério da Justiça, que iniciaram sua tramitação em 19
de fevereiro passado pela Câmara dos Deputados (PL 881/2019, PL 882/2019 e PLP
38/2019).
Rogério Marinho participa da instalação da comissão que acompanha reforma da
Previdência no Senado
O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério
Marinho, participa nesta quarta-feira (10) da reunião de instalação da comissão especial
destinada a acompanhar o andamento da tramitação da proposta de emenda à Constituição
da reforma da Previdência (PEC 6/2019) na Câmara dos Deputados. A reunião de
instalação está marcada para as 14h na sala 3 da ala Alexandre Costa.
CAE discute fim de previdência especial para parlamentares
Os senadores que vão discutir regras mais rígidas para a concessão de aposentadorias e
benefícios previdenciários aos brasileiros também discutem mudanças no regime próprio
de aposentadoria dos parlamentares. Nesta terça-feira (9), a Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) iniciou a discussão do Projeto de Lei (PL) 898/2019, do senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que extingue o Plano de Seguridade Social dos
Congressistas (PSSC) e aplica a eles as regras do Regime Geral da Previdência Social
(RGPS), administrado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
Cinco comissões para analisar medidas provisórias elegem presidentes
Na tarde desta quarta-feira (10) foram instaladas cinco comissões mistas para analisar as
Medidas Provisórias 870/2019, 871/2019, 872/2019, 875/2019 e 876/2019. Em reuniões
rápidas foram eleitos os presidentes de cada colegiado. As MPs têm prazo inicial de 60
dias, podendo ser prorrogados uma única vez a até 120 dias de validade. As MPs 870, 871
e 872, que foram publicadas durante o recesso parlamentar, entre dezembro e janeiro,
passaram a contar como data inicial de sua vigência o dia 2 de fevereiro, início do período
legislativo.
Condenados por violência doméstica podem ser proibidos de assumir cargos
públicos até cumprirem a pena
Uma iniciativa de combate à violência contra a mulher está em avaliação na Comissão dos
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). O Projeto de Lei
(PL) 1.950/2019 determina que pessoas condenadas por violência doméstica e familiar,
contra a mulher, não podem assumir cargos públicos até que cumpram por completo a pena
determinada pela Justiça.
Ministro da Defesa pede apoio à reestruturação das carreiras militares
A proposta de reestruturação das carreiras e pensões dos militares (PL 1.645/2019)
encaminhada pelo governo ao Congresso é "superavitária, auto-sustentável e fiscalmente
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responsável", disse nesta quinta-feira (11) o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo
e Silva, durante audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE).
CDH discutirá a reestruturação na carreira e a previdência dos militares
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) fará audiência pública
na próxima segunda-feira (15) sobre Previdência e Trabalho, com foco no sistema de
previdência dos militares. O governo encaminhou ao Congresso proposta (PL
1.654/2019) que altera as regras para os militares, que nomeou como reestruturação do
Sistema de Proteção Social das Forças Armadas. Com as novas regras, aponta o governo,
serão economizados cerca de R$ 97,3 bilhões, mas com as contrapartidas oferecidas aos
militares, em torno de R$ 86,85 bilhões, haveria uma economia, para os cofres públicos, de
R$ 10,45 bilhões em uma década.
3.

PODER JUDICIÁRIO

3.1

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Reconhecimento do direito de adicional noturno a militares estaduais é tema de
repercussão geral
Em deliberação no Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou a
existência de repercussão geral em matéria que discute o reconhecimento de adicional
noturno estabelecido na legislação civil a servidores militares estaduais, sem previsão
expressa na Constituição Federal. O tema é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 970823,
de relatoria do ministro Marco Aurélio.
STF julga constitucional lei sobre uso de armamento de menor potencial ofensivo por
agentes de segurança pública
O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão dessa quinta-feira (11), o
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5243 e julgou constitucional a Lei
Federal 13.060/2014, que disciplina o uso de armas não letais pelos agentes de segurança
pública em todo o país. Prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin, que entende que o
objetivo da lei é a garantia do direito à vida.
Ministro nega seguimento a mandado de segurança contra ato da CCJ em
discussão sobre PEC da Previdência
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento
(julgou inviável) ao Mandado de Segurança (MS) 36414, no qual o deputado federal Afonso
Motta (PDT-RS) questionava ato do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e
Cidadania da Câmara dos Deputados (CCJC), Felipe Francischini (PSL/PR), que, com
fundamento no Regimento Interno daquela Casa Legislativa, não permitiu a apresentação
de emendas e destaques no processo em discussão da Proposta de Emenda Constitucional
6/2019 (PEC da Previdência).
3.2

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Sessão do Pleno em 8 de maio escolherá novos membros do CNJ e do CNMP
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O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) realizará sessão em 8 de maio, às 9h, para
a escolha de um desembargador de Tribunal Regional Federal e um juiz federal para a
composição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e de um juiz para integrar o Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). O edital da sessão foi publicado nesta quinta-feira
(11) no Diário da Justiça eletrônico (DJe).
4.

PODER EXECUTIVO

4.3

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA

Nova Política Nacional de Drogas prioriza combate ao crime organizado
Em cerimônia em alusão aos 100 dias de Governo, na quinta-feira (11), o presidente Jair
Bolsonaro assinou 18 atos voltados aos temas institucionais, econômicos, sociais,
ambientais e de infraestrutura. Dentre eles, dois estão no âmbito do Ministério da Justiça
e Segurança Pública: o combate à corrupção e aos entorpecentes.
6.

ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME

CURSO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR EM FORTALEZA - CE
Entre os dias 01 a 05 de abril de 2019 na cidade de Fortaleza - Ceará, realizou-se mais um
CURSO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR para Oficiais Militares Estaduais e convidados
de outras Instituições parceiras tendo como local as dependências da Assembleia
Legislativa do mesmo Estado.
ALMEBRAS - REUNIÃO - EM BRASÍLIA NA SEDE DA FENEME
A ALMEBRAS - Academia de Letras dos Militares Estaduais e do DF do Brasil reuniu-se
em Brasília-DF na manhã do dia 10 de abril de 2019 (quarta-feira) na sede da FENEME. A
referida reunião foi presidida pelo seu presidente Coronel PMSC Roberto e tratou de
assuntos administrativos da ALMEBRAS. Também participaram da reunião os Acadêmicos:
Coronel BMRS Anchieta, Vice-presidente, Coronel PMSC Cardoso, Tesoureiro, Coronel
PMMH Espírito Santo, Coronel Marlon PMSC, Coronel PMERJ Wanderby e Major BMDF
Nilo.
FENEME REALIZA REUNIÃO EM BRASÍLIA PARA TRATAR DA PEC 06/19
Dia 10 de abril de 2019 (quarta-feira) no período da tarde reuniram-se extraordinariamente
em Brasília-DF Diretores, Assessores, Dirigentes de Entidades Filiadas à FENEME e
militares estaduais (Oficiais e Praças) de todo o Brasil (Representantes da ANERMB
presentes), com o objetivo de discutir o conteúdo e a tramitação da PEC 06/19 (Reforma
da Previdência) e do PL 1.645/19, naquilo que afetam a categoria no seu Sistema de
Proteção Social.

7.
CURTA E SIGA A FENEME NAS REDES SOCIAIS
Facebook: https://www.facebook.com/secretariofeneme.feneme
Twitter: https://twitter.com/realfeneme

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

Sites: www.feneme.org.br / www.ciclocompleto.com.br

Brasília, 15 de abril 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.

