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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Câmara estipula prazo para esclarecimentos sobre
dossiê antifascista
Ministério da Justiça e Segurança Pública tem até o dia 14 de setembro para se manifestar sobre o tema.
Bolsonaro participa de formatura de novos agentes da Polícia Federal
Deputados se mobilizaram para pedir explicaçõesao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre denúncia de que a Secretaria
de Operações Integradas (SEOPI), vinculada à pasta, estaria elaborando um dossiê sobre o movimento antifascista, com
informações de servidores da segurança pública e de professores universitários.
Além de pedidos de convocação do Ministro André Mendonça – que ainda aguardam a aprovação do plenário da Câmara dos
Deputados – as bancadas do PT e do PSOL, e os deputados Alessandro Molon (PSB/RJ) e Professor Israel Batista (PV/DF),
requisitaram informações ao MJSP sobre o dossiê.
Os parlamentares querem saber qual autoridade determinou a construção desse documento, os métodos investigativos utilizados
pela SEOPI, o fato que motivou a elaboração do dossiê, além de outras informações. Os deputados também pediram acesso à lista
com os nomes de todos os servidores públicos e professores universitários citados na investigação da Secretaria.
A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados aceitou os requerimentos de informação ao Ministério da Justiça, por meio de parecer
do 1º vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira (Republicanos/SP). O parecer de Pereira não avaliou o mérito das
perguntas dos parlamentares, mas considerou que as questões estão em conformidade com a Constituição Federal e, por isso, os
requerimentos foram encaminhados ao Ministério.
O parecer do deputado Marcos Pereira foi seguido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ). Na semana passada, os
requerimentos foram encaminhados ao MJSP, que tem até o dia 14 de setembro para responder aos questionamentos. A recusa do
Executivo de responder aos pedidos informações do Legislativo, bem como o não atendimento no prazo estabelecido ou a prestação
de informações falsas, acarretam crime de responsabilidade.

Executivo
Na semana que passou, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de abertura dos Cursos de Formação Profissional para
os cargos de Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal, num total de 290 novos
integrantes da corporação. A aula magna foi ministrada pelo Ministro André Mendonça e a cerimônia também contou com a
participação do diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, e do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional,
Augusto Heleno.
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O ministro André Mendonça já afirmou, recentemente, que o governo autorizará novo concurso da Polícia Federal para
preenchimento de duas mil vagas para atuação, principalmente, na região de fronteira e na Amazônia Legal.
Na semana passada, a diretora-geral do DEPEN, Tânia Fogaça, se reuniu com Defensor-Geral Público da União, Gabriel Faria
Oliveira. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública não divulgou a agenda do ministro e já faz três semanas que a SENASP
não divulga a agenda do secretário Carlos Renato Machado Paim.

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 de autoridades".
Presidente da República;
Vice-presidente da República;
Ministro da Casa Civil;
Ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
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Ministro da Secretaria de Governo;

Betina
Barros, sair
 Olá
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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