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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Agenda de Bolsonaro registra 10 reuniões oficiais com
ministros militares
Na Câmara, deputadas articulam a votação do projeto com medidas de combate e prevenção à violência
doméstica durante estado de emergência
Jair Bolsonaro se reuniu com vários ministros de Estado na semana passada, mas os assessores mais procurados no período foram
do núcleo militar do governo. Os ministros Chefe da Secretária de Governo, Walter Braga Neto, e Chefe Casa Civil, Luiz Eduardo
Ramos, foram recebidos 10 vezes pelo presidente, um número acima dos encontros registrados com o ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, que se encontrou com Bolsonaro em duas oportunidades. O presidente também recebeu a médica Nise
Yamaguchi para discutir o uso do Hidróxido de Cloroquina para tratar a COVID-19, sem a presença de Mandetta. A agenda também
registrou reuniões com parlamentares aliados.

Já o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, reuniu-se por videoconferência com os secretários estaduais de
Segurança Pública. Moro também recebeu representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros. E o diretor-geral
do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), Fabiano Bordignon, reuniu-se por videoconferência com os secretários estaduais
de Administração Penitenciária.
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Legislativo
Desde a aprovação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), a Câmara dos Deputados
tem priorizado a deliberação de medidas econômicas, tais como o projeto para incluir automaticamente famílias de baixa renda na
tarifa social de luz e o repasse de R$ 2 bilhões para Santas Casas e hospitais filantrópicos.
Um grupo de deputadas, no entanto, se articula para incluir na pauta de votações da Câmara um projeto de lei (PL) sobre violência
doméstica e feminicídio. Trata-se do PL 1291/2020, que assegura medidas de combate e prevenção à violência doméstica durante o
estado de emergência decorrente do coronavírus. O PL é de autoria de um grupo suprapartidário de 18 deputadas, entre elas Maria
do Rosário (PT/RS), Mariana Carvalho (PSDB/RO), Soraya Manato (PSL/ES), Luiza Erundina (PSOL/SP), Clarissa Garotinho
(PROS/RJ), Lídice da Mata (PSB/BA) e Soraya Santos (PL/RJ).
A proposta foi elaborada com o apoio do Comitê Latino Americano para os Direitos da Mulher (CLADEM) e prevê a criação de
serviços online que possibilitem o pedido de ajuda e a solicitação de medida protetiva de urgência. Também propõe que as medidas
protetivas em vigor tenham a validade até o fim do estado de emergência.
Para os casos de estupro e feminicídio, o PL prevê a garantia de atendimentos presenciais, inclusive domiciliares. O projeto
determina ainda a realização campanhas para a divulgação dos canais de denúncia da violência contra a mulher.
Na semana passada, a deputada Norma Ayub (DEM/ES) solicitou a urgência para votação do PL. Se a solicitação for aprovada, o
projeto pode ser deliberado pelo Plenário da Câmara e seguir direto para o Senado. O requerimento de urgência não consta entre as
matérias previstas para serem votadas essa semana, segundo a pauta oficial da Câmara. Contudo, ele ainda pode ser incluído se
houver acordo entre os líderes partidários e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ).
O Fonte Segura monitora semanalmente, de segunda-feira a domingo, as agendas listadas abaixo. Agora, você também pode
consultá-las de forma interativa no menu superior "Agenda".
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;
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Presidente do Supremo Tribunal Federal;

Barros, sair
 Olá Betina
Procuradora-Geral
da República;

Presidente da Câmara dos Deputados;
Presidente do Senado Federal.
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