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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Deputados se mobilizam para votar projetos da
bancada feminina

Bancada quer aprovar iniciativas prioritárias de interesse das mulheres nas próximas semanas, entre elas
um projeto para aumentar penas em casos de violência contra as mulheres

O presidente da República, Jair Bolsonaro, não cumriu agendas oficiais na área de segurança pública na semana passada. Já o
ministro Sergio Moro inaugurou o Centro Multiusuário de Processamento Automatizado de Vestígios Sexuais, vinculado ao Instituto
de Criminalística da Polícia Federal, e que atenderá os estados que não possuem infraestrutura de análise de perfis genéticos.

O ministro Moro recebeu o presidente do Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica, Giovani Eduardo Adriano, e a
presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo, Susanna do Val Moore. Moro também teve audiências com
os senadores Fernando Bezerra (MDB-PE), Eduardo Braga (MDB-AM), Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Eduardo Girão (PODE-CE) e
Styvenson Valentim (PODE-RN).

O secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo, participou da 7ª edição do Programa de Fortalecimento das
Polícias Judiciárias (PFPJ), em Florianópolis.  Desta vez, o ciclo de palestras teve como foco o combate à corrupção. Também foi
elaborada uma carta de intenções, que será entregue ao ministro da Justiça e Segurança Pública, com itens que visam fortalecer as
polícias judiciárias de todo o Brasil.

O diretor-geral do DEPEN, Fabiano Bordignon, viajou ao Amapá para conhecer as estruturas prisionais no Estado. Bordignon visitou
o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), a obra do novo Presídio de Segurança Máxima, a central de
Monitoramento, o Tribunal de Justiça e a Superintendência da Polícia Federal.

Legislativo

A bancada feminina da Câmara dos Deputados está se mobilizando para aprovar projetos prioritários de interesse da pauta das
mulheres nas próximas semanas. Conhecido como "Março Mulher", ao longo do mês, o plenário da Câmara prioriza a aprovação de
proposições definidas pela bancada feminina e a Casa promove diversas atividades pelo Dia Internacional da Mulher (8 de março),
tais como audiências públicas, premiações, exposições e sessões solenes.
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Este ano, um dos destaques no plenário da Câmara pode ser um projeto para aumentar penas em casos de violência contra a
mulher. O projeto deverá ser apresentado em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública nos próximos dias.

Segundo informações publicadas por Luiz Vassallo e Fausto Macedo em seu blog no Estadão, o ministro Sérgio Moro declarou que
o projeto, além de prever o aumento de pena para esses crimes, vai priorizar estados que apresentarem melhora em seus índices
de violência contra a mulher no acesso aos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Estados que desenvolverem
programas e projetos de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar também terão preferência no acesso aos
recursos do Fundo.

Vale lembrar que a pauta feminina também foi destaque nos meses de março de anos anteriores. Em 2019, por exemplo, um dos
projetos prioritários da bancada foi o projeto de lei 17/2019, que determinava que o juiz, ao receber uma denúncia de violência
contra a mulher, deve determinar a apreensão de armas do agressor e as que estiverem com ele, mesmo que sejam de outras
pessoas. O projeto, aprovado pelo plenário da Câmara, é de autoria do deputado federal Alessandro Molon (PSB/RJ).

Outra prioridade da bancada feminina em 2019 foi a aprovação do projeto de lei 4742/2001, que trata de assédio moral no trabalho.
O texto transformava o assédio moral no trabalho em crime previsto no Código Penal, que pode ser punido com até dois anos de
detenção, em regime aberto, além de multa.

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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