NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

Notícias de interesse da segurança pública em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana do dia 03 a 07 de fevereiro 2020.

1.

1.2

PODER LEGISLATIVO -

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Projeto inclui policiais militares entre os responsáveis por fiscalização ambiental
O Projeto de Lei 6289/19 inclui expressamente as polícias militares e os bombeiros militares
dos estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). O
texto, do deputado Coronel Tadeu (PSL-SP), tramita na Câmara dos Deputados.
Projeto prevê reaproveitamento de PMs e bombeiros inativos
O Projeto de Lei 6135/19 permite o reaproveitamento de policiais e bombeiros militares
aposentados por deficiência física em atividades-meio das corporações. Segundo o texto,
que tramita na Câmara dos Deputados, o profissional deverá ser remunerado, segundo
critério definido pelo estado ou pelo Distrito Federal, sem a incidência de encargos
previdenciários.
Comissão debate competência de investigação em todas as polícia
A Comissão Especial sobre Competência Legal Para Investigação promove audiência
pública hoje para debater a adoção de competência legal de investigação em todas as
polícias.
Maia destaca papel das polícias militares na melhoria dos indicadores da segurança
pública
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), destacou o papel da
polícia militar na melhoria dos indicadores da segurança pública no País e afirmou que a
pauta da segurança sempre será uma das prioridades do Parlamento. Maia participou nesta
terça-feira (4) da abertura da exposição que destaca o trabalho das polícias militares no
País.
Plenário aprova urgência para projeto sobre prevenção de suicídio de policiais
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei
6355/19, do deputado David Miranda (Psol-RJ), que inclui no Programa Nacional de
Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública a prevenção a violências
autoinfligidas.
Comissão sobre competência legal para investigação ouve juiz militar e policiais
nesta quarta
A Comissão Especial sobre Competência Legal Para Investigação promove audiência
pública nesta quarta-feira (12) às 9 horas.

1.3

POLÍTICA
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Sessão solene do Congresso inaugura o ano legislativo
O Congresso Nacional retoma hoje os trabalhos legislativos, após o recesso de fim de
ano. Em sessão solene conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, marcada
para as 15 horas, será lida a mensagem encaminhada pelo presidente da República ao
Parlamento, com as prioridades do Executivo para 2020.
Em mensagem ao Congresso, governo cita reforma tributária e novo pacto federativo
como prioridades
Na mensagem presidencial encaminhada ao Congresso Nacional, o presidente da
República, Jair Bolsonaro, cita como prioridades para a pauta do Legislativo a reforma
tributária, o novo pacto federativo, a diminuição de fundos criados por lei, a PEC
Emergencial, a privatização da Eletrobras e a autonomia do Banco Central.
1.4

DIREITO E JUSTIÇA / DIREITOS HUMANOS

.

Comissão de juristas vai ouvir especialistas sobre uso de dados pessoais em
investigações
A comissão de juristas responsável pela elaboração de anteprojeto de lei sobre proteção
de dados pessoais para fins de segurança pública, defesa nacional e atividades de
investigação de infrações penais ouvirá especialistas no assunto no dia 16 de março. A
informação foi dada ontem (3) durante reunião do colegiado. A lista de convidados do
debate ainda será divulgada.
Moro participa de debate na Câmara sobre prisão após segunda instância
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é o convidado da próxima quartafeira (12) da comissão especial que analisa a volta da prisão após condenação em segunda
instância (PEC 199/19).
1.7

AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agenda da semana
SEGUNDA-FEIRA (10)
14 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
TERÇA-FEIRA (11)
9 horas
Frente Parlamentar em Defesa da Educação no Trânsito e Formação de Condutores
Lançamento da frente.
Auditório do Nereu Ramos
10 horas
Centro de Estudos e Debates Estratégicos
Reunião técnica do grupo de estudos Cidades Inteligentes.
Sala de reuniões da Mesa
10 horas
Sessão Solene
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Homenagem aos 40 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores (PT).
Plenário Ulysses Guimarães
10 horas
Comissão Mista sobre a MP 905/19
Medida provisória que incentiva a contratação de jovens entre 18 e 29 anos de idade.
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, representantes das secretarias de Política Econômica do Ministério da Economia; de
Trabalho do Ministério da Economia; e da Superintendência de Seguros Privados (Susep).
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado
13 horas
CPMI das Fake News
Depoimento de Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacowso.
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado.
14 horas
Comissão Especial do Fundeb (PEC15/15)
Votação de requerimentos.
Plenário 13
14 horas
Comissão Especial sobre Medicamentos formulados com Cannabis (PL 399/15)
Audiência pública para debater com a Anvisa a regulamentação do cultivo de Cannabis.
Foi convidado o diretor-presidente da Anvisa, William Dib.
Plenário 5
14 horas
Comissão Mista sobre a MP 910/19
Medida provisória que que institui um novo programa de regularização fundiária do governo federal.
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; os presidentes do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Geraldo Melo Filho; e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), João Martins da Silva Júnior.
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado
14h30
Comissão Mista sobre a MP 908/19
Medida provisória que cria auxílio emergencial para pescadores afetados por mancha de óleo.
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, representantes dos ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da
Economia; e do Turismo.
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 9 da ala Alexandre Costa, no Senado
14h30
Comissão Mista sobre a MP 898/19
Medida provisória que estabelece pagamento de 13º a beneficiários do Bolsa Família.
Apreciação do relatório do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
Plenário 19 da ala Alexandre Costa, no Senado
14h30
Comissão Mista sobre a MP 903/19
Medida provisória que prorroga contratos de médicos veterinários.
Apreciação do relatório do deputado Domingos Sávio (PSDB-MG).
Plenário 13 da ala Alexandre Costa, no Senado
15 horas
Comissão Externa de Políticas para Integração Meio Ambiente e Economia
Visita técnica ao Departamento de Organismos Econômicos Multilaterais do Ministério das Relações Exteriores.
Itamaraty (DF)
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16 horas
Votações em Plenário
Pauta que inclui, entre outros itens, o Projeto de Lei 3443/19, que prevê a ampliação da oferta de serviços públicos por
meio digital em todas as esferas de governo.
Plenário Ulysses Guimarães
QUARTA-FEIRA (12)
8 horas
Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa
Café da manhã.
10º andar do anexo 4
9 horas
Frente Parlamentar Mista do Serviço Público
Ato político pela valorização do serviço público no Brasil.
Auditório Nereu Ramos
9 horas
Frente Parlamentar em Apoio à Adoção no Brasil do Ciclo Completo de Polícia
Lançamento da frente.
Salão Nobre
9 horas
Sessão Solene
Homenagem aos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos Lima 2019 e aos atletas da delegação brasileira.
Plenário Ulysses Guimarães
9 horas
Comissão Especial sobre Competência Legal para Investigação
Audiência pública; e votação de requerimentos.
Foram convidados, o juiz do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo João Roth; o presidente da Federação Nacional
dos Policiais Federais (Fenapef), Luís Antônio de Araújo Boudens; e o major da Polícia Militar do DF Olavo Freitas
Mendonça.
Plenário a definir
10 horas
Comissão Especial para analisar Prisão após Segunda Instância (PEC 199/19)
Audiência pública; e votação de requerimentos.
Foi convidado o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 1
10 horas
Comissão Mista sobre a MP 905/19
Medida provisória que incentiva a contratação de jovens entre 18 e 29 anos de idade.
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, representantes da Força Sindical; da União Geral dos Trabalhadores (UGT); e da
Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado
10h30
Comissão Especial de Incentivos à Criação de Startups (PLP 146/19)
Eleição dos vice-presidentes; e apresentação do plano de trabalho.
Plenário 8
13 horas
CPMI das Fake News
Oitivas com o diretor de Tecnologia da Informação e Segurança Cibernética da Oi, Angelo Coelho da Silva Neto; com o
diretor de Relações Institucionais da Tim, Leandro Guerra; e com o diretor de Relações Institucionais da TelefônicaVivo, Enylson Flávio Martinez Camolesi, entre outros.
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado.
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14 horas
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Apresentação, discussão e votação do parecer preliminar dos relatores, deputados Márcio Marinho (Republicanos-BA) e
Guilherme Derrite (PP-SP), em processos contra a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) e contra o deputado Filipe Barros
(PSL-PR).
Plenário 15
14 horas
Comissão Mista sobre a MP 910/19
Medida provisória que que institui um novo programa de regularização fundiária do governo federal.
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina; o governador de
Rondônia, Marcos Rocha; e o secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Nabhan Garcia.
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado
14 horas
Frente Parlamentar Mista do Serviço Público
Seminário: Reforma administrativa, desmonte do Estado como projeto.
Auditório Nereu Ramos
14h30
Comissão Mista sobre a MP 902/19
Medida provisória que acaba com monopólio da Casa da Moeda sobre dinheiro e passaporte.
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, representantes da Casa da Moeda do Brasil;
do Ministério da Economia; e da Receita Federal do Brasil.
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 9 da ala Alexandre Costa, no Senado
16 horas
Votações em Plenário
Análise de propostas remanescentes do dia anterior.
Plenário Ulysses Guimarães
17 horas
Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Bélgica
Reunião para instalação.
Salão Nobre
QUINTA-FEIRA (13)
8h30
Frente Parlamentar Mista da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional
9º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea- Crea.
Auditório Nereu Ramos
9 horas
Comissão Especial sobre Medicamentos formulados com Cannabis (PL 399/15)
Visita técnica ao Ministério da Justiça da Colômbia.
Bogotá (Colômbia)
9 horas
Comissão Mista sobre a MP 899/19
Medida provisória que propõe regularização de débitos fiscais e solução para contenciosos.
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério da Economia; da
Advocacia-Geral da União; e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado
9 horas
Votações em Plenário
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Análise de propostas remanescentes do dia anterior e de outras propostas em pauta.
Plenário Ulysses Guimarães
10 horas
Comissão Mista sobre a MP 905/19
Medida provisória que incentiva a contratação de jovens entre 18 e 29 anos de idade.
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério Público do Trabalho; da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e da Associação Brasileira de Estágios (Abres).
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado
11 horas
Sessão Solene
Homenagem à cultura brasileira.
Plenário Ulysses Guimarães
14 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
14h30
Comissão Mista sobre a MP 899/19
Medida provisória que propõe regularização de débitos fiscais e solução para contenciosos.
Audiência pública.
Foram convidados, entre outros, representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI); da Confederação
Nacional do Comércio (CNC); e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Evento interativo pelo e-Cidadania
Plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado
SEXTA-FEIRA (14)
9 horas
Comissão Especial sobre Medicamentos formulados com Cannabis (PL 399/15)
Visita técnica à empresa Khiron Life Sciense Corp.
Bogotá (Colômbia)
9 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães

Link: https://www.camara.leg.br/noticias/635306-agenda-da-semana/

2.
2.1

PODER LEGISLATIVO PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Pauta da CCJ vai se dividir entre segurança pública e agenda econômica
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) vai começar o ano de 2020 analisando as três
propostas do governo federal que formam o Plano Mais Brasil: a PEC dos Fundos (PEC
187/2019), a PEC Emergencial (PEC 186/2019) e a PEC do Pacto Federativo (PEC
188/2019). Segundo a presidente da comissão, senadora Simone Tebet (MDB-MS), a pauta
de segurança pública e a agenda econômica devem concorrer em importância.
Ônibus e aviões podem ser obrigados a veicular vídeos contra violência
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Ônibus, aviões e cinemas devem veicular filmes ou vídeos com duração mínima de 30
segundos com campanhas de combate a diversas formas de violência e preconceito.
Projeto (PL 5.014/2019) com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Educação (CE)
nesta terça-feira (4) e segue para análise da Comissão de Direitos Humanos (CDH). De
acordo com o relator, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), a campanha pode encorajar a
denúncia por parte das vítimas. Mais informações com o repórter Rodrigo Resende,
da Rádio Senado.
Elmano ressalta avanços na economia, na infraestrutura e na segurança pública
O senador Elmano Férrer (Podemos-PI) afirmou nesta terça-feira (4) que o governo
Bolsonaro já promoveu diversos avanços no país, principalmente nas áreas de
infraestrutura e de segurança pública. Na opinião do senador, o presidente da República
está cumprindo as promessas de campanha de destravar a economia, aprovar reformas,
enxugar a máquina administrativa, combater o crime, a corrupção e investir na infraestrutura
do país.
Exigência de exame toxicológico para posse ou porte de arma passa na CCJ
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (5) projeto que
exige apresentação de exame toxicológico com resultado negativo para a obtenção da
autorização de posse ou porte de armas de fogo. Como a decisão foi terminativa, o PL
3.113/2019 seguirá para a Câmara dos Deputados caso não seja apresentado recurso para
votação no Plenário.
Valor arrecadado em leilão de veículos apreendidos pode ir para segurança
O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (5) o Projeto de Lei da Câmara (PLC
44/2018) que autoriza a transferência do dinheiro arrecadado com a venda de veículos
apreendidos em leilões também às secretarias estaduais de Segurança Pública.
Atualmente, esse recurso é destinado apenas ao Fundo Nacional de Segurança e
Educação de Trânsito (Funset). O texto segue para sanção presidencial.
3.

PODER JUDICIÁRIO

3.2

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

STJ aplica decisão do STF e suspende pagamento de precatórios a militares
anistiados com pedidos de revisão
A União teve acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) um pedido de liminar para
suspender o pagamento de 235 precatórios derivados de mandados de segurança
impetrados por anistiados políticos – em geral cabos da Aeronáutica que foram excluídos
dos quadros da Força Aérea Brasileira pela Portaria 1.104-GM3/1964.
3.3

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira sessão de 2020, presidente do STM fala de metas cumpridas pela Justiça
Militar
Durante a sessão de abertura do Ano Judiciário, nesta segunda-feira (3), o presidente do
Superior Tribunal Militar (STM), ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, fez um
balanço sobre as metas cumpridas pela Justiça Militar da União (JMU) em 2019 e sobre as
demandas sob sua jurisdição.
4.

PODER EXECUTIVO

4.1

MINISTÉRIO DA DEFESA

PECIM abre inscrições para militares da reserva
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As inscrições para o Programa das Escolas Cívico-Militares (PECIM) estão abertas até 16
de fevereiro de 2020. Os militares da reserva interessados devem acessar o site da
respectiva Força Armada para inscrições e maiores informações.
6.

ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME

MAIA DESTACA PAPEL DAS POLÍCIAS MILITARES NA MELHORIA DOS
INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), destacou o
papel da polícia militar na melhoria dos indicadores da segurança pública no
País e afirmou que a pauta da segurança sempre será uma das prioridades do
Parlamento. Maia participou nesta terça-feira (4) da abertura da exposição que
destaca o trabalho das polícias militares no País.
A exposição sobre as PMs foi elaborada após a polêmica exposição sobre o
Dia da Consciência Negra (20 de novembro), que foi considerada ofensiva por
diversos deputados ligados a corporações policiais.
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,10 de fevereiro de 2020.

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.

