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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Câmara aprova projeto com medidas de combate à
violência doméstica
Bancada feminina incluiu uma série de medida para garantir a segurança contra violência doméstica
durante a pandemia da Covid-19. Projeto segue agora para análise no Senado
Apresentado ainda em março, o projeto de lei (PL) 1291/2020, de autoria da bancada feminina da Câmara, foi aprovado pelos
deputados em sessão do plenário na última quinta-feira (21). A proposta ainda precisa ser votada pelos senadores antes de ser
remetida à sanção do presidente Jair Bolsonaro
O PL 1291/2020 propõe uma série de medidas para o combate à violência doméstica durante o estado de calamidade pública
decorrente do novo coronavírus, entre elas a criação, pelos órgãos de segurança, de canais gratuitos para atendimento virtual de
situações que envolvam violência contra a mulher. Para os casos mais graves, o atendimento presencial será obrigatório.
A relatora da matéria em plenário, deputada Flávia Morais (PDT/GO), apresentou um substitutivo ampliando o rol de crimes incluídos
no atendimento presencial obrigatório do projeto original. Além de feminicídio e estupro, foram acrescentados: lesão corporal grave
ou gravíssima; lesão corporal seguida de morte; ameaça praticada com uso de arma de fogo; crimes sexuais contra menores de 14
anos ou vulneráveis; descumprimento de medidas protetivas; e crimes contra adolescentes e idosos.
O texto ainda torna essenciais os serviços de combate e prevenção à violência contra a mulher, idosos, crianças ou adolescentes
durante a pandemia de Covid-19, indicando que os mesmos não poderão ser suspensos. Em relação às obrigações para as
autoridades, o projeto prevê que o governo deverá promover campanha informativa sobre prevenção da violência e sobre os canais
de denúncia disponíveis, além de obrigar que as denúncias de violência recebidas pelo Ligue 180 e pelo Disque 100 sejam
comunicadas, em até 48 horas, para as autoridades.
Por fim, a matéria determina que a autoridade de segurança pública deverá assegurar o atendimento ágil às demandas que
impliquem risco de vida e que os institutos médico-legais deverão garantir a realização de exames de corpo de delito quando se
tratar de crime de violência doméstica e familiar. O projeto também prorroga automaticamente as medidas protetivas já em vigor
para que elas possam durar até o término do estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do coronavírus.

Executivo
Na semana em que foi divulgado o vídeo da reunião de governo, os assuntos de segurança pública estiveram em baixa na agenda
das autoridades federais. O presidente Bolsonaro participou de mais uma videoconferência com os governadores para tratar da
pandemia, em que não foram discutidas questões relacionadas às polícias e a um possível apoio das Forças Armadas para
execução de lockdown.
Como tem sido frequente, o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu como representantes do corpo diplomático. Mourão recebeu
o embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, Secretário de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas do Ministério das
relações Exteriores. O vice-presidente também participou de vídeo conferência com os Chefes de Missão Diplomática da América
Latina e do Caribe.
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Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, segue, na prática, com uma agenda dupla. Ele se reuniu diversas
vezes com o presidente da República e demais ministros de Estado para tratar de temas que diziam respeito à Advocacia Geral da
União. No Ministério da Justiça e Segurança Pública, Mendonça recebeu separadamente os deputados federais Marco Feliciano
(REP-SP), Sanderson (PSL-RS), Otoni de Paula (PRTB-RJ) e Santini (PTB-RS). O ministro também recebeu o Secretário de
Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.
Importante mencionar que nesta semana o Ministério da Justiça e Segurança Pública não divulgou as agendas do Secretário
Interino de Segurança Pública e do Diretor interino do DEPEN.

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;
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Ministro da Casa Civil;

Betinade
Barros,
sairInstitucional;
 Olá
Ministro
do Gabinete
Segurança
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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