NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

Notícias de interesse da segurança pública em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana do dia 10 a 14 de dezembro de 2018.

1.

1.2

PODER LEGISLATIVO -

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

CCJ aprova apreensão de veículos relacionados a tráfico, ainda que comprados
legalmente
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou
nesta terça-feira (11) o Projeto de Lei 7921/17, do deputado Subtenente Gonzaga (PDTMG), que pretende permitir a apreensão de veículos utilizados em crimes relacionados ao
tráfico de drogas, mesmo que legalmente adquiridos, ressalvado o interesse de terceiros
de boa-fé – como as locadoras ou o dono de carro roubado usado pelo traficante. O texto
altera a Lei Antidrogas (11.343/06). A proposta tramita em caráter conclusivo, está
aprovada pela Câmara e deve seguir para o Senado, a menos que haja recurso para análise
do Plenário.
Comissão especial tenta votar hoje parecer sobre unificação das polícias
A Comissão Especial da Unificação das Polícias Civil e Militar marcou reunão para esta
tarde para votação do parecer do relator, deputado Vinicius Carvalho (PRB-SP). A votação
do relatório já foi cancelada duas vezes esta semana. O texto, apresentado em julho, prevê
que os estados tenham a possibilidade de adotar o chamado "ciclo completo", unindo as
duas polícias em uma única corporação. Carvalho propõe um novo modelo de polícia nos
estados, sem vinculação com as Forças Armadas. A PM se transformaria em "polícia
estadual", com ações ostensivas e de apuração de infrações penais, enquanto a polícia civil
passaria a se chamar "polícia estadual investigativa", com a missão de apurar infrações
penais de alta complexidade.
Sancionada lei que amplia recursos das loterias aplicados em segurança pública
Virou lei a ampliação de recursos lotéricos aplicados em segurança pública. A nova
legislação (Lei 13.756/18) surgiu de uma medida provisória (MP 846/18) aprovada pela
Câmara em novembro e sancionada pelo presidente Michel Temer nesta quinta-feira (13).
O texto garante ao Fundo Nacional de Segurança Pública e ao Fundo Penitenciário
Nacional 9,4% da arrecadação bruta das atuais loterias federais. O governo calcula que o
Ministério de Segurança Pública receberá quase R$ 2 bilhões em 2019. A previsão é que
esses recursos cheguem a R$ 4,3 bilhões no ano 2022.
1.3

POLÍTICA

Câmara pode votar hoje o decreto de intervenção federal em Roraima
O Plenário da Câmara dos Deputados deve votar hoje a Mensagem 703/18, do Poder
Executivo, que submete à apreciação do Congresso Nacional o decreto que determina a
intervenção federal no estado de Roraima até 31 de dezembro (Decreto 9.602/18). Ontem
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os deputados aprovaram regime de urgência para a proposta. O decreto nomeia como
interventor o governador eleito nas últimas eleições de outubro, Antonio Denarium (PSL).
Ele vai substituir a governadora Suely Campos (PP) no comando do estado, que passa por
uma crise na segurança pública, com paralisação de servidores da área em protesto pelo
atraso de salários e tensão em presídios locais, dominados por facções criminosas.
Relator apresenta parecer favorável ao decreto de intervenção em Roraima
O deputado Hiran Gonçalves (PP-RR) apresentou parecer favorável à Mensagem 703/18,
do Poder Executivo, que submete ao Congresso Nacional o Decreto 9.602/18,
determinando a intervenção federal no estado de Roraima até 31 de dezembro deste ano.
O decreto nomeia como interventor o governador eleito nas últimas eleições de outubro,
Antonio Denarium (PSL). Ele vai substituir a governadora Suely Campos (PP) no comando
do Poder Executivo do estado, que passa por uma crise na segurança pública, com
paralisação de servidores da área em protesto pelo atraso de salários e tensão em presídios
locais.
Câmara aprova intervenção federal em Roraima
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 290 votos a 69 e 4 abstenções, a
intervenção federal no estado de Roraima até 31 de dezembro deste ano. Foi aprovado o
Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 1105/18, que contém o pedido de intervenção
(Mensagem 703/18). A matéria será enviada ao Senado. A medida foi tomada pelo
presidente da República, Michel Temer, na última sexta-feira (7) e viabilizada com o
Decreto 9.602/18. O decreto nomeia como interventor o governador eleito nas últimas
eleições de outubro, Antonio Denarium (PSL).
1.4

DIREITO E JUSTIÇA / DIREITOS HUMANOS

.

Comissão especial aprova foro privilegiado apenas para os chefes dos três Poderes
da União
Texto extingue o benefício para mais de 55 mil autoridades. Atualmente, ministros,
governadores, prefeitos, chefes das Forças Armadas e todos os integrantes – em qualquer
esfera de poder – do Legislativo, do Ministério Público, do Judiciário e dos tribunais de
contas também têm o direito de serem julgados em instâncias superiores em caso de crime
comum. Proposta ainda será analisada pelo Plenário da Câmara. A comissão especial da
Câmara dos Deputados que analisa a extinção do foro privilegiado para algumas
autoridades (PEC 333/17, do Senado, e 12 apensados) aprovou nesta terça-feira (11), por
unanimidade, o parecer do relator, deputado Efraim Filho (DEM-PB).

1.7

AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agenda da semana
SEGUNDA-FEIRA (17)
9h30
Centro Cultural
Inauguração do sinal da Rádio Câmara em Salvador.
Salvador (BA)
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14 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
TERÇA-FEIRA (18)
9h30
Sessão Solene
Homenagem aos 70 anos da extensão rural.
Plenário Ulysses Guimarães
9h30 - Cancelada
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
Audiência pública sobre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e o futuro da comunicação
pública no Brasil.
Foram convidados, entre outros, o diretor-presidente substituto da EBC, Luiz Antonio Ferreira.
Plenário 13
9h30
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Audiência pública sobre os impactos sociais e ambientais resultantes do processo de
licenciamento do parcelamento do solo do Núcleo Rural Lago Oeste (DF).
Foram convidados, entre outros, a superintendente da Secretaria do Patrimônio da União no
Distrito Federal (SPU-DF), Fabiana Tavares Torquato; e os presidentes do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Paulo Henrique Marostegan e Carneiro; e da
Associação dos Produtores do Núcleo Rural Lago Oeste (Asproeste); Carlos Tadeu Castro
Gomes.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 8
14 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
16 horas
Sessão do Congresso
Estão na pauta, entre outros, a proposta orçamentária de 2019 (PLN 27/18) e oito vetos
presidenciais.
Plenário Ulysses Guimarães
QUARTA-FEIRA (19)
10 horas
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
Votação de projetos.
Plenário 13
10 horas
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
Votação de requerimentos e propostas.
Plenário 9
14 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
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14 horas
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Votação de projetos.
Plenário 6
14 horas
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
Audiência pública para discussão da situação da Casa da Mulher Brasileira.
Foram convidados, entre outros, o presidente do Sindicato dos Servidores da Assistência Social e
Cultural do Distrito Federal (Sindsasc-DF), Clayton de Souza Avelar; a representante das
mulheres atendidas pela Casa da Mulher Brasileira, Dorotéia Ferreira de Oliveira Botelho; e a
procuradora federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, Deborah Duprat.
Evento interativo pelo e-Democracia
Plenário 12
14h30
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Oitiva das testemunhas indicadas pela defesa no processo contra o deputado Lucio Vieira Lima
(MDB-BA).
Plenário a definir
14h30
Comissão Especial da Unificação das Polícias Civis e Militares
Discussão e votação do relatório do deputado Vinicius Carvalho (PRB-SP).
Plenário a definir
15 horas
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Votação de projetos.
Plenário 1
15 horas
Votações em Plenário
Pauta que inclui, entre outros itens, o projeto que permite à União, aos estados e aos municípios
cederem créditos de dívidas a receber, tributárias ou não (PLP 459/17).
Plenário Ulysses Guimarães
QUINTA-FEIRA (20)
9 horas
Votações em Plenário
Análise de propostas remanescentes do dia anterior e de acordos internacionais.
Plenário Ulysses Guimarães
9 horas
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Análise de propostas remanescentes da reunião anterior.
Plenário 6
10 horas
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Pauta remanescente da reunião anterior.
Plenário 1
14 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
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SEXTA-FEIRA (21)
9 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães

Link: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/553693-AGENDADASEMANA.html

2.

PODER LEGISLATIVO -

2.1

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

3.

PODER JUDICIÁRIO

Senado aprova intervenção federal em Roraima
O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (12) o projeto que ratifica o decreto presidencial que
determinou intervenção federal no estado de Roraima. A decisão segue para promulgação. É a primeira
vez que um estado sofre intervenção federal total desde a promulgação da Constituição Federal de 1988.
Ainda em andamento, a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro atinge apenas a área da
segurança pública daquele estado. Assinado pelo presidente Michel Temer em 8 de dezembro e
publicado no Diário Oficial da União na segunda (10), o Decreto 9.602 ordena intervenção federal em
Roraima, até 31 de dezembro de 2018, “com o objetivo de pôr termo a grave comprometimento da ordem
pública”.

6.

ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME

FENEME PARTICIPA DE CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS MILITARES EM
BELO HORIZONTE-MG
Participação do Cel Marlon - Presidente da FENEME no Congresso Brasileiro de Ciências
Militares,realizado nesta data (11/12) em Belo Horizonte/Minas Gerais, no painel
Avaliação de Ensino - Meio Ambiente / Sustentabilidade.Participação do Cel Ronaldo
(Vice-presidente da FENEME), do Cel Cirilo (Regional Sudeste da FENEME e Presidente
da AOPMBM) e do Cel Zeder (Presidente da UMMG).

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
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Brasília, 17 de dezembro de 2018.
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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.

