29/11/2021 13:29

Fonte Segura

 Olá Betina Barros, sair



MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Com o fim do recesso, Câmara se reúne para discutir
competência legal em investigações
Deputados fazem audiência pública na terça-feira (4) para tratar do tema. Na semana passada, Executivo
apresentou banco de pessoas procuradas pela Justiça
Na semana que o governo parece ter voltado ao ritmo normal de trabalho, o presidente Jair Bolsonaro viajou para a Índia, onde se
ocupou de agenda diplomática. No retorno ao Brasil, Bolsonaro se reuniu com o coronel Ricardo Silva Marques, gerente-executivo
de Inteligência e Segurança Corporativa na Petrobrás. Marques é colega de turma do presidente - ambos se formaram em 1977 no
Curso de Artilharia.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pela Presidência da República.

O vice-presidente Hamilton Mourão visitou ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM).
Mourão irá presidir o recém-criado Conselho da Amazônia, destinado a coordenar e articular as ações governamentais para a
região.
O ministro Sérgio Moro viajou para o Rio de Janeiro, onde visitou a 7ª Vara de Justiça Criminal, dirigida pelo juiz Marcelo Bretas. De
volta a Brasília, o ministro participou do lançamento do canal integrado de denúncias do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Na cerimônia, também foi divulgado o banco de pessoas mais procuradas pela Justiça. Ele também se reuniu com a Ministra da
Justiça do Paraguai, Cecilia Pérez, com a presença do diretor-geral do DEPEN.
Sergio Moro também assistiu à palestra de abertura do evento Análise Criminal e seus Impactos na Gestão Policial, promovida pelo
MJSP e ministrada pelo professor Spencer Chainey da University College of London (UK). Na linha defendida pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, Chainey defende a necessidade da realização do policiamento baseado em evidências.
O Departamento Penitenciário Nacional realizou visita ao Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, no Acre, além da
Unidade de Monitoramento Eletrônico e da Superintendência de Polícia Federal locais.
A SENASP não divulgou a agenda do secretário.
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Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pelo Ministério da Justiça.

Legislativo
Criada em setembro do ano passado pelo presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia (DEM/RJ), a Comissão Especial
sobre Competência Legal para Investigação marcou a sua primeira audiência pública do ano para esta terça-feira (04/02), dia
seguinte ao fim do recesso legislativo.
A audiência pública da comissão será destinada a discutir o tema central da comissão, também conhecido como a proposta do ciclo
completo da polícia. O evento foi requerido pelos deputados Subtenente Gonzaga (PDT/MG), presidente da comissão, e Hélio Costa
(Republicanos/SC). Para Gonzaga, a implementação do ciclo completo da polícia é uma forma de melhorar as taxas de elucidação
criminal no Brasil.
Foram convidados para participar dos debates da audiência o coronel Marcos Antônio Nunes de Oliveira, representante da
Associação dos Militares Estaduais (AMEBRASIL); Mozart Felix, presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil
(FENDEPOL); tenente-coronel Lázaro Tavares de Melo da Silva, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG); Rodrigo Bueno Gusso,
delegado da Polícia Civil de Santa Catarina; e Thiago Turbay Freira, representante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais
(IBCCRIM).
Os debates podem ser acalorados pelas divergências de posicionamento sobre o tema entre as diferentes carreiras policiais. Quem
dará a palavra final sobre o tema será o deputado Paulo Ganime (NOVO/RJ), relator da comissão especial. Ele tem até o final da
legislatura (2023) para apresentar seu relatório sobre a proposta. Até lá, várias audiências públicas deverão ser realizadas.

O Fonte Segura monitora semanalmente, de segunda-feira a domingo, as seguintes agendas:
Presidente da República;
Vice-presidente da República;
Ministro da Casa Civil;
Ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
Ministro da Secretaria de Governo;
Ministro da Justiça e Segurança Pública;
Secretário Nacional da Segurança Pública;
Secretário Nacional da Justiça;
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Diretor-Geral
do Departamento Penitenciário Nacional;
 Olá Betina Barros, sair
Presidente do Supremo Tribunal Federal;
Procuradora-Geral da República;
Presidente da Câmara dos Deputados;
Presidente do Senado Federal.
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