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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Rolando Alexandre de Souza toma posse como diretorgeral da PF
Comissão externa da Câmara dos Deputados realiza debate nesta terça-feira (12/5) para discutir a relação
entre violência doméstica e o novo coronavírus
Apesar da agitação política, a semana passada foi morna para a área de Segurança Pública. O presidente Jair Bolsonaro deu posse
ao novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, e também se reuniu com o delegado Alexandre Ramagem,
diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência(ABIN). O vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com Embaixador da
República Islâmica do Irã, Hossein Gharibi, e ainda participou de videoconferência promovida pelo Instituto Brasil 200.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, se reuniu com o governador do Amazonas, Wilson Lima. Já o
secretário Nacional de Segurança Pública e o Diretor Geral do DEPEN dedicaram suas agendas a assuntos internos.
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Legislativo
Comissão externa da Câmara destinada a acompanhar as ações de vigilância sanitária e as consequências quanto ao
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus debaterá nesta terça-feira (12/5) a relação entre mulher, violência doméstica e a
COVID-19. A reunião ocorre às 15 horas e será interativa com o público, por meio de transmissão ao vivo pela página da comissão.
A criação da comissão externa foi umas das primeiras medidas do Congresso para tratar do novo coronavírus. Ela foi instalada no
início de março na Câmara, após a aprovação da Lei nº 13.979/2020, que trata das medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Desde então, a comissão realiza reuniões semanais e já
discutiu diversos assuntos relacionados à pandemia, tais como opções de tratamento, auxílio emergencial, leitos hospitalares,
equipamentos de proteção individual (EPIs) e testes de diagnósticos. O colegiado também já debateu a situação dos estados do
Amazonas, Amapá e Rio de Janeiro, além de já ter contado com a participação do Ministro da Saúde, Nelson Teich.
Para o debate sobre a relação entre violência doméstica e coronavírus, foram convidadas a participar da audiência a secretária
Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Britto; a presidente Nacional da União de Negros pela Igualdade (Unegro), Ângela
Guimarães; a secretária Estadual de Políticas para Mulheres da Bahia, Julieta Palmeira; a ex-comandante da Ronda Maria da
Penha na Bahia, Major Denise Santiago; e a consultora em temas relacionados a violência contra mulher, Wania Pasinato. Também
foram convidados o ouvidor Nacional de Direitos Humanos, Fernando César Pereira Ferreira; e o promotor de Justiça da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher de Brasília (MPDFT), Thiago Pierobom.
A comissão é composta por quinze membros e é coordenada pelo deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr (PP/RJ). Ao final dos
trabalhos, a deputada Carmen Zanotto (CIDADANIA/SC) produzirá um relatório com um balanço das atividades da comissão.
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;
Presidente do Supremo Tribunal Federal;
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 OládaBetina
Presidente
CâmaraBarros,
dos Deputados;
Presidente do Senado Federal.
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