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Fonte Segura

 Olá Betina Barros, sair
MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Mourão se reúne com deputados da Frente
Parlamentar Mista da Segurança Pública
No Legislativo, o senador Prisco Bezerra (PDT/CE) apresentou projeto de lei para proibir a anistia de policiais
e militares
Na semana passada, a movimentação política da área de segurança pública foi bastante tranquila, a começar pela agenda do
presidente Jair Bolsonaro, que se limitou a participar do lançamento da segunda fase do programa Abrace o Marajó. Lançado em
2019, o programa está sob a coordenação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e tem por objetivo melhorar o
Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios da região, a partir da ampliação do alcance e do acesso da população
marajoara aos direitos humanos.

Já o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com deputados da Frente Parlamentar Mista da Segurança Pública. Participaram da
reunião os deputados federais Capitão Augusto (PL-SP), Subtenente Gonzaga (PDT-MG), Sargento Fahur (PSD-PR), Capitão
Alberto Neto (REP-AM), Sargento Gurgel (PSL-RJ) e Capitão Wagner (PROS-CE).
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O ministro Sergio Moro dedicou-se a encontros políticos e se encontrou com os senadores Simone Tebet (MDB-MS) e Alessandro
Vieira (REDE-SE), e também recebeu os deputados Fábio Trad (PSD-MS) e Lafayette de Andrada (REP-MG).

O secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo, se reuniu com o Luciano Nunes Maia, Conselheiro do Consenlho
Nacional do Ministério Público e presidente da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp). Theophilo também se
reuniu com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), enquanto o diretor-geral do DEPEN, Fabiano Bordignon, participou da
reunião do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário. Bordignon também se reuniu com os diretores das penitenciárias
federais.

Legislativo
O senador Prisco Bezerra (PDT/CE) apresentou o projeto de lei 524/2020, que veda a concessão de graça ou anistia a militares por
crimes e ilícitos administrativos decorrentes do descumprimento da proibição de sindicalização e greve. A proibição se aplica a todos
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Territórios.

Prisco Bezerra é suplente do senador Cid Gomes (PDT/CE), baleado no município de Sobral (CE) após intervir em uma
manifestação de policiais militares em greve. Ele assumiu o mandato de Cid em dezembro de 2019, quando o senador pediu licença
do mandato por motivos pessoais. Bezerra é irmão do atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).
Em relação ao PL 524/2020, o autor defende que é necessário encerrar os atos de anistia que têm sido editados nos últimos anos
em favor dos militares. Essas medidas, segundo o senador, incentivam a ocorrência de novos movimentos grevistas, que colocam
em risco a segurança da população.
Na justificativa do projeto, Bezerra argumenta que a medida poderá impedir que a concessão de graça ou anistia seja utilizada
“como forma de assegurar a impunidade de agentes do Estado que atuam não apenas à margem da lei, como muitas vezes,
buscam transformar o governo e os cidadãos em reféns”.
No Senado, o projeto tramitará apenas pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se for aprovado pela comissão, ele não
precisará ir ao plenário, e poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados.
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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