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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Ministros da Justiça e da Defesa visitam o Ceará
Senado pode votar projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro
O presidente Jair Bolsonaro não teve compromissos oficiais em sua agenda na área de segurança pública durante as duas últimas
semanas. Esse papel, mais uma vez, ficou a cargo do vice-presidente Hamilton Mourão, que esteve no estado de Roraima para
acompanhar a Operação Acolhida, ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Ambos visitaram o 3º Pelotão
Especial de Fronteira em Pacaraima, Roraima.

A semana foi marcada pela greve dos policiais militares no Ceará. Após se reunir com os ministros da Justiça e Segurança Pública e
da Defesa, o Presidente Jair Bolsonaro decidiu prorrogar a operação de Garantia da Lei e da Ordem por mais nove dias. Bolsonaro
também se reuniu com o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.
O Ministro Sergio Moro esteve em Fortaleza, onde se reuniu com o Governador Camilo Santana, o ministro da Defesa e o
Comandante da 10ª Região Militar. As autoridades trataram sobre a greve dos policiais militares.
De volta à Brasília, Sergio Moro visitou a Penitenciária Federal, localizada no Complexo Penitenciário da Papuda. Atualmente a
penitenciária conta com o apoio do Exército na sua segurança. O ministro estava acompanhado do ministro da Defesa, Fernando de
Azevedo e Silva e do Diretor Geral do DEPEN, Fabiano Bordignon. Nenhuma autoridade do Distrito Federal acompanhou a visita em
função do embate entre o GDF e governo federal sobre a presença de lideranças do PCC na penitenciária federal.
O Secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo, se reuniu com o Governador de Goiás, Ronaldo Caiado e com o
vice-governador do Acre, Wherles Fernandes da Rocha. O Secretário também participou da reunião virtual com Conselho de
Dirigentes de Perícia Criminal, CONDPC.
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Legislativo
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado convocou reunião deliberativa para a próxima terça-feira, 03/03/2020. Na
pauta, consta o projeto de lei (PL) 5013/2019, que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro.
O projeto é de autoria do deputado Hildo Rocha (MDB/MA). Ele foi apresentado em 2016, mas só foi aprovado pela Câmara em
2019 para daí ser remetido ao Senado. No Senado desde setembro do ano passado, o PL recebeu parecer favorável da senadora
Leila Barros (PSB/DF), relatora da matéria na CAE.
O projeto, além de criar o cadastro nacional de pessoas condenadas por crime de estupro, prevê que o registro deverá conter, no
mínimo, as seguintes informações sobre as pessoas condenadas: (i) características físicas e dados de identificação datiloscópica;
(ii) identificação do perfil genético; (iii) fotos; (iv) local de moradia e atividade laboral desenvolvida, nos últimos três anos, em caso de
concessão de livramento condicional.
O texto determina que os recursos para o desenvolvimento e a manutenção do cadastro virão do Fundo Nacional de Segurança
Pública. Além disso, para viabilizar o cadastro, o PL prevê também a celebração de um instrumento de cooperação entre a União e
os estados, Distrito Federal e municípios para definir de que forma se dará o acesso e como será feita a atualização e a validação
das informações inseridas.
Se aprovado pela CAE, o projeto ainda deverá ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pelo plenário do
Senado.
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;
Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional;
Presidente do Supremo Tribunal Federal;
Procuradora-Geral da República;
Presidente da Câmara dos Deputados;
Presidente do Senado Federal.
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