




















Membro  Deputado  (a)  Partido  UF  Entrada  Saída  

Titular Givaldo Carimbão PHS AL 3/5/16 * 

Titular Paulo Freire PR SP 3/5/16 * 

Suplente Pastor Eurico PHS PE 3/5/16 * 

Titular 
Major Olimpio SD SP 

* 4/5/16 

Suplente 19/5/16 * 

Suplente 
Laudivio Carvalho SD MG 

* 4/5/16 

Titular 4/5/16 * 

Titular Mauro Lopes PMDB MG 19/5/16 * 

Suplente Rômulo Gouveia PSD PB 1º/6/16 * 

Suplente Moses Rodrigues PMDB CE 6/6/16 * 

Titular Fábio Faria PSD RN * 21/6/16 

Suplente 
Delegado Francischini SD PR 

* 5/7/16 

Titular 5/7/16 * 

Suplente Laura Carneiro PMDB RJ 

* 12/7/16 

1º/8/16 12/9/16 

22/9/16 29/11/16 

Suplente Rodrigo Martins PSB PI * 10/8/16 

Suplente Severino Ninho PSB PE 10/8/16 10/10/16 

Suplente Carmen Zanotto PPS SC * 22/9/16 

Suplente Silas Freire PR PI 
* 11/10/16 

22/11/16 * 

Titular Paulo Martins PSDB PR * 20/10/16 

 

1.1.4 Alterações Ocorridas na Composição da Comissão

(atualizado até o espelho de 29/11/16)

*Indica que o Parlamentar já era membro da Comissão desde a instalação ou sua permanência até o fim de 2016.
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2 EVENTOS
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2.1 Audiências Públicas
Ao longo de 2016, a Comissão de Segurança Pública promoveu 18 Audiências Públicas, onde contamos com a 

presença de diversas autoridades, dentre elas, o Ministro de Estado da Justiça e Cidadania.
Apresentamos a seguir um resumo dessas Audiências com os temas e os palestrantes que nelas estiveram presentes.

2.1.1 Histórico das Audiências Públicas Realizadas

DATA: 1º/6/2016 
Tema: “Discutir os Mapas da Violência de 2014 e 2015”. 
Requerimentos n.ºs 46/2015 e 145/2016, de autoria do Deputado Wilson Filho (PTB/PB).

A Audiência Pública iniciou-se com o sociólogo Jacobo 
Waiselfisz apresentando, em slides, os principais dados dos 
Mapas da Violência de 2014 e 2015, procurando sempre 
contextualizá-los histórica e socialmente, deixando claro 
que os dados frios pouco representavam e que cabia aos 
Parlamentares analisá-los a fim de buscar causas e 
soluções que enfrentassem o crônico problema da                    
violência pública no Brasil. 

Estudo do sociólogo mostra que foram mortas mais 
pessoas em 2012 do que em 40 conflitos armados no 
mundo; que em um universo de 85 países, o Brasil ocupa a 
terceira posição em relação à taxa de homicídios de jovens 
entre 15 e 19 anos e nessa faixa, 93% das vítimas são 
homens com baixa escolaridade e que a arma de fogo foi 
usada em 81,9% dos homicídios de adolescentes de 16 
anos. 

 Em seguida, a Delegada Diana Calazans Mann fez uma 
exposição sobre a competência da Polícia Federal no       
combate à violência, especialmente em casos de crimes 
contra a vida, uma vez que a legislação brasileira fez a 
opção por delegar tais casos, majoritariamente, às Polícias 
Civis dos Estados. 

O senhor Jefferson Miller Portela e Silva, por sua vez, 
procurou mostrar um quadro geral da violência no Brasil, 
destacando que se tratava de um fenômeno generalizado e 

Palestrantes:
• Jefferson Miller Portela e Silva, Presidente do Colégio 
Nacional de Secretários de Segurança Pública – CONSESP;
• Cel. Marco Antônio Badaró Bianchini, Presidente do 
Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil - CNCG;
• Diana Calazans Mann, Delegada Diretora de Combate ao 
Crime Organizado da Polícia Federal;
• Thiago Costa, Delegado representante do Conselho 
Nacional dos Chefes de Polícia Civil - CONCPC; e
• Jacobo Waiselfisz, Representante da Faculdade                  
Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO.

Dep. Wilson Filho (PTB/PB) preside a Audiência Pública
Foto: Alex Ferreira / Câmara dos Deputados



14

de grande complexidade, cuja resolução possivelmente 
envolvia políticas na área de educação, saúde e saneamento 
básico, dentre outras. Ressaltou  algumas possíveis causas 
para a violência no Brasil, como tráfico de drogas, grande 
número de armas de fogo e falta de integração entre as 
polícias, Ministério Público e Poder Judiciário.

Na sequência, o senhor Thiago Costa apresentou    
argumentos quanto às origens culturais da violência no 
País, como a terceirização da solução de conflitos pessoais, 
a persistência da violência familiar e o precário sistema 
prisional brasileiro. Defendeu a imediata aprovação de dois 
Projetos de Lei que tramitavam na Comissão de Segurança 
Pública: 6.433/2013, que pretende dar mais efetividade às 
medidas protetivas para mulheres vítimas de violência, e 
374/2015, que amplia os mecanismos de proteção a 
vítimas e testemunhas vulneráveis. 

Em sua exposição o senhor Coronel Marco Antonio 
Badaró Bianchini defendeu uma mudança no modelo 
policial brasileiro – segundo ele ultrapassado – a criação de 
conselhos nacionais e estaduais que permitam a                     
fiscalização externa das polícias e, principalmente, que 
fosse alterada a Constituição Federal visando a criação de 
financiamento privativo para a segurança pública, a    
exemplo do que acontece com as áreas de educação e 
saúde.

O Deputado Wilson Filho (PTB-PB), autor do                     
requerimento, destacou dois pontos que acredita terem de 
ser tratados inicialmente: "É a questão da valorização dos 
profissionais de segurança e a questão do combate às 
drogas. Não apenas ao tráfico, mas à prevenção, à                
ressocialização, com casas de recuperação", enumerou. 
Para ele, é preciso estabelecer medidas que possam 
contribuir para um País mais pacificado. Informou que 
agendaria, para a semana seguinte, uma audiência com o 
Ministro de Estado da Justiça e Cidadania, na qual também 
se faria presente o Deputado Alexandre Baldy, Presidente 

da Comissão, e que teria grande prazer em levar ao Ministro 
todas as sugestões trazidas pelos expoentes, as quais 
considerou relevantes e potencialmente eficazes no         
combate à violência.



Data:  8/6/2016 
Tema: “Debater o modelo proposto para o Sistema Único de Segurança Pública - SUSP, que se pretende instituir 
por meio do Projeto de Lei nº 3.734, de 2012”. 
Requerimento nº 51/2015, de autoria do Deputado Subtenente Gonzaga (PDT/MG) e outros.
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Palestrantes:
• Rogério Carneiro, Representante da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública;
• Franco Perazzoni, Delegado da Diretoria de Combate ao 
Crime Organizado da Polícia Federal;
• Djairlon Henrique Moura, Representante do Departamento 
de Polícia Rodoviária Federal - DPRF;
• Kleber Luiz da Silva Júnior, Delegado de Polícia e Assessor 
Institucional da Polícia Civil;
• Cel. Ricardo Gambaroni, Comandante Geral da Polícia 
Militar/SP;
• Wladimir Sérgio Reale, Vice-Presidente Jurídico da               
Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL;
• Bruno Teles, Representante da Associação Brasileira de 
Criminalística;
• Cel. PM Elias Miler da Silva, representando a Federação 
Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais - 
FENEME;
• Jânio Bosco Gandra, Representante da Confederação 
Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis - COBRAPOL;
• Jesus Castro Caamano, Representante da Federação 
Nacional dos Policiais Rodoviários Federais - FENAPRF;
• Thiago Costa, Representante do Colégio Nacional dos 
Secretários de Segurança Pública – CONSESP; e
• Subtenente PM Heder Martins de Oliveira, 1º-Vice-          
Presidente da Associação Nacional de Praças - ANASPRA.

Deputado Subtenente Gonzaga (PDT/MG) preside a
Audiência Pública.

Os palestrantes debateram amplamente o Projeto de 
Lei e fizeram várias considerações, das quais se pode 
destacar:
• a inclusão dos Corpos de Bombeiros ao SUSP;
• a necessidade de criação do Ministério da Segurança 
Pública para coordenar o SUSP, tendo em vista que o 
Ministério da Justiça já tem muitas outras atribuições;
• a regulamentação da Força Nacional por meio de projeto 
de lei, quando deveria ser feita por meio de Proposta de 
Emenda à Constituição;
• a necessidade de criação de um fundo específico para 
financiar a segurança pública e
• a necessidade de integração dos sistemas das polícias 
com o Ministério Público e o Poder Judiciário.
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Data:  15/6/2016 
Tema: “Discutir a determinação judicial de suspensão de funcionamento do aplicativo WhatsApp”. 
Requerimentos nºs 137 e 144/2016, de autoria do Deputado Givaldo Carimbão (PHS/AL).

Presidente da CSPCCO, Deputado Alexandre Baldy (PTN/GO) e
Deputado JHC (PSB/AL) debatem o assunto.

Foto: Cleia Viana / Câmara dos Deputados

O Deputado Capitão Augusto relatou que esteve     
recentemente na Alemanha com o Deputado Vinícius 
Carvalho, pela Comissão de Unificação das Polícias Civil e 
Militar, e pôde verificar que naquele país o sistema único 
funciona muito bem e acredita que esse sistema tem tudo 
para dar certo no Brasil. 

Terminadas as exposições, participaram das 
discussões os Deputados Alexandre Baldy, Aluisio Mendes, 
Capitão Augusto, Major Olimpio e Subtenente Gonzaga.       
O Deputado Subtenente Gonzaga, autor do requerimento, 
ratificou a importância do projeto de lei para a Segurança 
Pública e reforçou, ainda, que não mediria esforços para o 
amplo debate do projeto na Comissão, levando em conta 
as sugestões oferecidas na audiência.

O Deputado Capitão Augusto relatou que esteve     
recentemente na Alemanha com o Deputado Vinícius 
Carvalho, pela Comissão de Unificação das Polícias Civil e 
Militar, e pôde verificar que naquele país o sistema único 
funciona muito bem e acredita que esse sistema tem tudo 
para dar certo no Brasil. 

Terminadas as exposições, participaram das 
discussões os Deputados Alexandre Baldy, Aluisio Mendes, 
Capitão Augusto, Major Olimpio e Subtenente Gonzaga.       
O Deputado Subtenente Gonzaga, autor do requerimento, 
ratificou a importância do projeto de lei para a Segurança 
Pública e reforçou, ainda, que não mediria esforços para o 
amplo debate do projeto na Comissão, levando em conta 
as sugestões oferecidas na audiência.

Palestrantes:
• Aldo Amorim, Representante da Diretoria de Combate ao 
Crime Organizado da Polícia Federal;
• Rodinei Lafaiete de Jesus, Presidente da Associação 
Nacional de Defesa do Consumidor - ANDECON; 
• Deputado JHC, Presidente da Frente Parlamentar pela 
Internet Livre;
• José Alexandre Novaes Bicalho, Superintendente de 
Planejamento e Regulação da Agência Nacional de Teleco-
municações - ANATEL;
• Thiago Tavares Nunes de Oliveira, Conselheiro do Comitê 
Gestor da Internet do Brasil – CGI; e
• Mario Viola, Coordenador do Instituto Tecnologia & Socie-
dade do Rio - ITSRio.
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O senhor Aldo Amorim iniciou falando especificamente 
do caso ocorrido dias antes em Sergipe, onde o Juiz Marcel 
Maia Montalvão, da Comarca de Lagarto, havia ordenado o 
bloqueio do aplicativo WhatsApp, atendendo a um pedido 
da Polícia Federal. Explicou que a ação, além de ser consti-
tucional e legal, foi necessária, pois os proprietários do 
aplicativo se recusaram a fornecer informações de pessoas 
específicas que haviam se comunicado usando o 
WhatsApp, mesmo depois da prisão do Vice-Presidente do 
Facebook no Brasil. 

O senhor Rodinei Lafaiete de Jesus posicionou-se 
contra a medida, pois ela representava a punição de 
milhões de pessoas inocentes e legítimas usuárias do 
WhatsApp. Disse ainda que a ANDECON entraria com uma 
ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei do Marco 
Civil, que permitia o bloqueio de aplicativos de Internet. 

O Deputado JHC se posicionou contra medidas desse 
tipo, mesmo considerando que algumas pessoas usavam o 
aplicativo para facilitação de crimes. Disse não ser razoável 
nem o bloqueio, nem a limitação das bandas de Internet. 
Defendeu, por outro lado, o sistema de criptografia, que já 
vem sendo utilizado pelo WhatsApp. 

O senhor José Alexandre Novaes Bicalho afirmou que o 
bloqueio não solucionava o problema, pois havia muitos 
outros meios de comunicação via Internet e, além do mais, 
não era um problema de fácil solução técnica, pois o acesso 
aos dados só se tornava possível com os celulares em que 
as mensagens haviam circulado. 

Ao fazer uso da palavra, o senhor Thiago Tavares Nunes 
de Oliveira também se posicionou contra o bloqueio, por 
considerar uma medida desproporcional, equivocada e 
ineficaz. Considerou que a possibilidade de bloqueio havia 
sido um erro criado pela Comissão Parlamentar de Inquérito 
- CPI dos Crimes Cibernéticos, autora da lei que permitia ao 
judiciário bloquear os aplicativos, caso achasse necessário. 

Em seguida, o Senhor Mário Viola também se mani-

Em seguida, o Senhor Mário Viola também se manifestou 
contra a medida, lembrando que o Marco Civil foi criado no 
calor do caso WikiLeaks e que a permissão de bloqueio 
deveria ser revista pelo Congresso Nacional.

O Deputado Subtenente Gonzaga pontuou que 
realmente tratava-se de um dilema, pois o problema era de 
alta complexidade e contrapunha dois valores caros aos 
cidadãos: o direito à liberdade de expressão de um lado e o 
direito à segurança de outro. Lembrou que a área de              
segurança pública não contava com um financiamento 
exclusivo, como acontece com a saúde e educação. Por fim, 
o Deputado perguntou aos convidados se a CPI dos Crimes 
Cibernéticos havia sido eficaz?

 Em resposta, todos foram unânimes em dizer que 
ocorreram avanços, mas que a lei merecia ser revista, para 
garantir a liberdade de expressão.
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Autora do requerimento da Audiência, Deputada Carmen
Zanotto (PPS/SC). 

Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

orquiectomia, a supressão de liberação de LH (hormônio 
luteinizante), bloqueio da ação periférica da testosterona e 
bloqueio androgênico completo. Disse, porém, que todos 
esses métodos apresentavam contraindicações, como: 
irreversibilidade, baixa eficácia e efeitos colaterais, tais quais 
hepatite e osteoporose. Finalizou dizendo que, não obstante 
as possíveis controvérsias e impedimentos legais existentes, 
era favorável ao debate sobre a matéria e à implantação da 
terapia de suspensão andrógena, nos casos especificados 
pela futura lei. 

Em seguida, a psicóloga Fernanda Falcomer Meneses fez 
uma exposição ressaltando a necessidade de que os                 
abusadores sexuais fizessem uma terapia inclusiva, não   
estigmatizadora, que contasse com a participação do maior 
número possível de pessoas envolvidas, principalmente as 
famílias.  

Logo após falou o senhor Thiago Blanco Vieira, médico 
psiquiatra, que foi categórico ao afirmar que o procedimento 
era inócuo ou no mínimo duvidoso, pois as pesquisas         
científicas, até aquele momento, não apresentavam                     
resultados que recomendassem a terapia de supressão 
andrógena, uma vez que o comportamento sexual, e por 
consequência os crimes sexuais, eram comportamentos 
extremamente complexos, ou seja, que apresentavam          
múltiplas causas e variáveis, sendo, assim, impossível de ser 
controlado com apenas uma medida. 

Em seguida, o Senhor Rodolfo Costa Souza, consultor 
legislativo da Câmara dos Deputados na área de saúde        
pública, apresentou dados que corroboraram as palavras do 
senhor Thiago Vieira, mostrando que o tratamento era de 
baixa eficácia e de alto custo. Além disso, ressaltou a                       
dificuldade   de   acompanhamento   dos   condenados  após  o 

O Senhor André Milanezi Lorenzini, médico urologista, 
esclareceu que o termo “castração química” era inadequa-
do e que a nomenclatura científica do procedimento era 
“terapia de suspensão andrógena”, e informou que havia 
diversos métodos para tal terapia, sendo os mais comuns a 

Data:  6/7/2016 
Tema: “Debater sobre o uso de substâncias que, por meio do bloqueio do hormônio sexual masculino
testosterona, cessem a libido e controlem o desejo e o impulso sexual”. 
Requerimento nº 148/2016, de autoria da Deputada Carmen Zanotto (PPS/SC)

Palestrantes:
• Robinson Neves Filho, Advogado especialista na área de 
família/criminal;
• Rodolfo Costa Souza, Consultor Legislativo da Câmara 
dos Deputados - área saúde pública;
• Thiago Blanco Vieira, médico psiquiatra do Programa de 
Pesquisa, Assistência e Vigilância em Violência - 
PAV/ALECRIM;
• André Milanezi Lorenzini, médico urologista; e
• Fernanda Falcomer Meneses, Psicóloga do Programa de 
Pesquisa, Assistência e Vigilância em Violência - 
PAV/ALECRIM.
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Debate sobre o Regulamento de Fiscalização de Produtos 
Controlados do Exército.

Foto: Luis Macedo / Câmara dos Deputados

O General Ivan Ferreira Neiva Filho iniciou fazendo 
breve histórico das leis e decretos que regulamentaram a 
fiscalização de produtos controlados, tarefa que sempre 
competiu ao Exército Brasileiro, desde 1934 até o então 
vigente Decreto 3.665/00, conhecido como R-105. Disse 
que muito do espírito do R-105 provinha do período militar, 
no qual o Exército tinha outras funções, como a de proteger 
a indústria nacional. 

Detectado tal anacronismo, continuou ele, o Exército 
vinha fazendo um esforço para atualizar a legislação, 
adequando-a aos desejos e demandas da sociedade      
moderna. Para tanto, vinha ouvindo a sociedade civil, bem 
como entidades que representavam atiradores esportivos, 
caçadores e colecionadores de armas, maiores interessados 
no assunto. Ressaltou que a competência derivava do art. 
21,  VI,  da  Constituição  Federal,  que  prevê  a  competência 

cumprimento da pena, uma vez que seria impossível garantir 
que eles continuariam a se tratar, mesmo em liberdade.

 Por fim, o senhor Robinson Neves Filho falou que, na 
condição de advogado, não via o projeto como                             
inconstitucional, pois não se tratava de uma pena cruel. 
Ademais, continuou ele, a proposição reformava o Código 
de Processo Penal, trazendo garantias legais aos médicos e 
aos operadores do direito, razões pelas quais era favorável 
à implementação da medida. 

Findas as exposições, a Deputada Carmen Zanotto 
explicou que sua intenção, ao solicitar a audiência, era de 
dirimir suas dúvidas quanto à eficácia e legalidade da 
medida, pois sentiu que o projeto, que já se encontrava 
pronto para ser votado, necessitava de maiores debates, 
principalmente quanto aos aspectos médicos, bem como 
quanto às implicações legais. 

Data:  12/7/2016 
Tema: “Discussão do novo R-105 ou Regulamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército,
destinado a revogar o Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000”.  
Requerimento nº 157/2016, de autoria dos Deputados Alexandre Leite (DEM/SP), Eduardo Bolsonaro (PSC/SP) e Alberto 
Fraga (DEM/DF). 

Palestrantes:
• General de Brigada Ivan Ferreira Neiva Filho;
• Carlos Eugênio Mendes de Moraes Júnior, Vice-Presidente 
da Federação Brasiliense de Tiro Esportivo;
• Demetrius da Silva Oliveira, Presidente da Confederação 
Brasileira de Tiro Prático;

• Arnaldo Adasz, Presidente da Associação Brasileira de 
Atiradores Civis - ABATE; e
• Acir Mores Edling, Presidente da Liga Nacional de Tiro ao 
Prato.
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General de Brigada Ivan Ferreira Neiva Filho profere palestra 
sobre o assunto.

Foto: Luis Macedo / Câmara dos Deputados

da União para fiscalizar o material bélico. Tal instituto, 
porém, não estava regulamentado, obrigando o Exército a 
cumprir sua missão por meio de decretos, gerando                    
dificuldades tanto para o Estado quanto para os cidadãos, 
pois aumentava exponencialmente a burocracia em          
procedimentos que poderiam ser muito simplificados, 
especialmente com o uso da tecnologia da informação. 

Como propostas, o General apresentou a necessidade 
de redefinir o produto controlado pelo Exército; estabelecer 
um novo sistema de governança; atualizar a lista de órgãos 
colaboradores do Exército na tarefa fiscalizatória; redefinir 
e descrever as atividades necessárias à fiscalização e 
controle; consolidar a legislação sobre o assunto; simplificar 
o registro; dispor sobre caça, esporte e coleções e                       
estabelecer responsabilidades, dentre outras medidas 
modernizadoras. O intuito final dessa proposta de nova 
governança seria o de aumentar a efetividade, a eficiência, 
a eficácia, a transparência, a participação, bem como 
melhorar a gestão, a orientação para o usuário e a 
prestação de contas à sociedade (accountability). 

Em seguida, o senhor Demetrius da Silva Oliveira fez 
breve histórico da Confederação Brasileira de Tiro Prático, 
ressaltando que o tiro era um esporte muito popular no 
Brasil, com diversas modalidades. Relatou que a principal 
dificuldade dos participantes era a falta de padronização 
nas ações e decisões das diversas regiões militares, fruto, 
segundo ele, da enorme quantidade de regulamentos 
sobre o assunto. Sugeriu, ainda, que não houvesse mais 
restrições quanto ao calibre das armas, pois algumas 
modalidades esportivas estavam proibidas no Brasil 
devido à impossibilidade de o atleta utilizar a arma 
adequada.

 O senhor Arnaldo Adasz iniciou dizendo que o decreto 
não era o meio adequado para classificar os produtos 
controlados, que deveriam ser arrolados por meio de 
portaria. 

Segundo ele, tal hierarquização seria o primeiro passo para 
suprir uma série de lacunas legais, pois a legislação vigente 
não fazia menção aos produtos obsoletos                                      
(colecionadores) e era ineficiente quando se tratava de 
atletas e inoperante ao delegar à Polícia Federal a tarefa de 
conceder o porte de armas, mesmo aos caçadores,                  
atiradores esportivos e colecionadores.

Ao fazer uso da palavra, o senhor Acir Moraes Edling 
falou da história e estrutura da Liga Nacional de Tiro ao 
Prato, que contava com noventa clubes em oito Estados da 
Federação. Opinou que, como se tratava de uma                     
modalidade olímpica, o termo “atiradores” deveria ser 
alterado para “atletas”. Sugeriu, também, que fosse criada 
uma lei específica para o tiro esportivo, a fim de diminuir a 
burocracia existente para o porte e o transporte das armas 
e equipamentos. Disse, então, que seu incômodo maior 
sobre a legislação era a dicotomia existente entre “autonomia 
normativa” e “poderes discricionais”. 

Ao se pronunciar, o Deputado Eduardo Bolsonaro disse 
que, na legislação, o incomodavam a reserva de mercado e 
a competência detida pelo Exército para tratar de assuntos 
esportivos   e   que   isso   claramente  fugia  da   alçada  das 
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Audiência Pública sobre os defeitos apresentados nas armas fornecidas aos órgãos de 
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal

Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

Segundo ele, tal hierarquização seria o primeiro passo para 
suprir uma série de lacunas legais, pois a legislação vigente 
não fazia menção aos produtos obsoletos                                      
(colecionadores) e era ineficiente quando se tratava de 
atletas e inoperante ao delegar à Polícia Federal a tarefa de 
conceder o porte de armas, mesmo aos caçadores,                  
atiradores esportivos e colecionadores.

Ao fazer uso da palavra, o senhor Acir Moraes Edling 
falou da história e estrutura da Liga Nacional de Tiro ao 
Prato, que contava com noventa clubes em oito Estados da 
Federação. Opinou que, como se tratava de uma                     
modalidade olímpica, o termo “atiradores” deveria ser 
alterado para “atletas”. Sugeriu, também, que fosse criada 
uma lei específica para o tiro esportivo, a fim de diminuir a 
burocracia existente para o porte e o transporte das armas 
e equipamentos. Disse, então, que seu incômodo maior 
sobre a legislação era a dicotomia existente entre “autonomia 
normativa” e “poderes discricionais”. 

Ao se pronunciar, o Deputado Eduardo Bolsonaro disse 
que, na legislação, o incomodavam a reserva de mercado e 
a competência detida pelo Exército para tratar de assuntos 
esportivos   e   que   isso   claramente  fugia  da   alçada  das 

Forças Armadas, além da indesejada reserva de mercado 
existente no comércio de armas no Brasil. 

Em seguida, o Deputado Major Olímpio criticou a reserva 
de mercado, ressaltando que a nova lei deveria ter como 
intuito desmistificar a prática esportiva do tiro, uma vez 
que os caçadores, esportistas e colecionadores não 
possuíam nenhum tipo de tratamento especial pela lei 
vigente e afirmou se preocupar com a restrição de calibres e 
com o crescente uso de explosivos por assaltantes,                 
especialmente na prática de roubo a bancos e 
carros-fortes. 

O Deputado Jair Bolsonaro parabenizou o Exército pela 
abertura do debate, insistindo que a nova lei deveria ousar 
o bastante para retirar da Polícia Federal a competência 
sobre o porte e trânsito dos equipamentos de tiro esportivo.

Data:  3/8/2016 
Tema: “Debate sobre os defeitos apresentados nas armas fornecidas aos órgãos de segurança pública da União, 
dos Estados e do Distrito Federal”.  
Requerimento nºs 138,151 e 159/2016, de autoria dos Deputados Major Olímpio (SD/SP), Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), 
Alberto Fraga (DEM/DF) e Silas Freire (PR/PI)

• Coronel Marcelo Muniz Costa, Chefe da Assessoria de 
Comunicação Institucional da Indústria de Material Bélico 
do Brasil - IMBEL;
• Salésio Nuhs, Vice-Presidente Comercial e de Relações 
Institucionais da CBC;
• Rabih Nasser, Advogado, representando a Taurus;
• Domingos Tocchetto, Perito Criminal;
• Geraldo Bertolo, Perito Criminal;
• Patrício Júnior de Oliveira, Agente de Atividades Peni-
tenciárias;
• Eduardo Bruno Alves, Policial Militar do Estado de Goiás;
• Cleomar Guimarães de Oliveira, Policial Militar do Estado 
de Goiás;
• Alexandre Fernandes de Castro, Policial Militar do Estado 
de Goiás;
• Luciano Gomes Vieira, Agente da Polícia Civil do DF;
• Krassyus Murilo Ferreira Porto Monteiro, Agente da Policia 
Civil do DF; e
• Carlos Vieira Zardo, Agente da Policia Civil do DF.

Palestrantes:
• General de Brigada Robson Santana de Carvalho, Chefe 
do Centro de Avaliações do Exército Brasileiro;
• Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral 
da Justiça Militar;
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Os primeiros palestrantes a fazerem uso da palavra 
foram as vítimas das armas com defeito da marca “Taurus”. 

O senhor Patrício Júnior de Oliveira discorreu sobre o 
seu acidente com a arma 24/7 da Taurus e se colocou 
contrário ao monopólio de armas de fogo no país. 

Na sequência, o senhor Eduardo Bruno Alves relatou 
que há 9 anos também se acidentou com a arma 24/7 que 
ao cair ao solo disparou acidentalmente e o feriu. Alertou 
ainda que a baixa confiabilidade dos sistemas de                      
segurança e travamento das armas produzidas no Brasil 
não são condizentes com as necessidades da atividade 
policial. Encerrou divulgando seu blog “Vítimas da Taurus” 
que recorrentemente recebe relatos de situações                      
semelhantes.

 Em seguida, o senhor Luciano Gomes Vieira discorreu 
sobre o disparo acidental da sua pistola 24/7 e ponderou 
que a empresa Taurus tardou 76 anos para inserir no 
manual da arma a informação da possibilidade de acidente 
em caso de queda ao solo. Além disso, destacou que a 
Polícia Civil do Distrito Federal tem problemas com outras 
armas vendidas pela Taurus, a exemplo da 640 e que há 
inquéritos abertos no Ministério Público para apurar os 
casos. As demais vítimas também apresentaram seus 
relatos, mostrando a insegurança no uso das armas              
fabricadas pela Taurus.

O senhor General de Brigada Robson de Carvalho 
iniciou sua apresentação esclarecendo as competências do 
Centro de Avaliações do Exército no Sistema de                          
Fiscalização de Produtos Controlados. Afirmou que a 
atuação legal do Exército Brasileiro se relaciona com as 
determinações do R-105 e acrescentou que a fabricação de 
produtos controlados no Brasil necessita da prévia 
aprovação do protótipo do Exército, cabendo ao Centro de 
Avaliações averiguar a capacidade do protótipo antes da 
produção.

 Em seguida, o senhor Coronel Marcelo Muniz Costa 
solidarizou-se  com  os  depoimentos  e com a gravidade da 

situação. Destacou a necessidade de se encontrar soluções, 
contudo, informou que por um imperativo ético não 
comentaria sobre a Taurus e a questão do monopólio 
armamentista no país. 

Dando prosseguimento às apresentações, o senhor 
Rabih Nasser destacou que uma nova gestão assumiu a 
Taurus no primeiro semestre de 2015, comprometida com a 
reavaliação da visão da empresa e correção de eventuais 
erros. Apontou o investimento realizado na fabricação dos 
produtos em busca de maior qualidade e reestruturação da 
dívida da companhia e lamentou os acidentes ocorridos 
com os produtos da Taurus, externando que o maior        
compromisso da empresa é diminuir ao máximo o risco de 
acidentes e, para isso, um maior enfoque será dado no 
relacionamento e aproximação da companhia com os seus 
clientes. 

Em seguida, fizeram uso da palavra os peritos             
criminais: os senhores Domingos Toccheto, Geraldo Bertolo 
e Ladislau Brito Santos Júnior. 

O senhor Domingos Toccheto foi o primeiro a realizar 
sua exposição e buscou analisar os laudos de algumas 
vítimas de disparo de arma de fogo sob a perspectiva técnica, 
com base especialmente nas normas NEB/T E-267A e 
NIJ-0112.03. 

Na sequência, o senhor Geraldo Bertolo complementou 
a fala do palestrante anterior e tratou dos limites da 
atuação da perícia, para, em seguida, analisar mais alguns 
casos e seus respectivos laudos. 

O senhor Ladislau Brito Santos Júnior iniciou sua fala 
destacando a importância da confiabilidade e qualidade 
das armas para a atividade policial. Destacou que a perícia 
criminal deve atuar com imparcialidade, respaldo jurídico e 
buscar sempre a melhor metodologia técnico-científica 
para trabalhar o mais próximo possível da realidade.

O último expositor, senhor Carlos Frederico de Oliveira 
Pereira, ressaltou a existência de algumas investigações 
em   curso   acerca   da   qualidade   dos   materiais   bélicos 
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Autor do requerimento e Presidente da CSPCCO, Dep. Alexandre Baldy com os palestrantes.
Foto: Renata Guimarães / Assessoria de imprensa Dep. Alexandre Baldy - CSPCCO

produzidos no país e que a sua maior preocupação gira em 
torno da fiscalização e da autorização por parte do Exército 
para sua produção, após tantas denúncias. Por fim,           
reconheceu que todo produto é passível de falha, mas que 
quando se trata dos armamentos utilizados pelos policiais 
militares a situação é mais delicada.

O Deputado Major Olímpio, como autor do requerimento, 
parabenizou o presidente da Comissão pela realização da 
audiência pública e destacou a importância do tema. 
Salientou que as polícias brasileiras estão sendo                       
enganadas pela Taurus que está fabricando e vendendo 
equipamentos de qualidade aquém. 

Relatou que no estado de São Paulo, 6 mil submetralhadoras 
foram adquiridas em 2013, por meio de um contrato de 23 
milhões de reais e que o armamento não pode ser utilizado 
pela comprovada possibilidade de acidente. 
Pronunciou-se a favor da quebra do monopólio da 
indústria armamentista no país e da necessidade de rever o 
R-105.

O Deputado Onyx Lorenzoni solicitou a criação de uma 
Subcomissão Especial no âmbito da Comissão de                     
Segurança Pública para tratar da temática e o Deputado 
Major Olimpio manifestou a intenção de que fosse                   
instalada, além da Subcomissão Especial, uma CPI das 
Armas na Câmara dos Deputados.

Data:  23/8/2016 
Tema: “Debater sobre o bloqueio de sinal de telefones celulares em presídios”. 
Requerimento nº 139/2016, de autoria do Deputado Alexandre Baldy (PTN/GO).

Palestrantes:
• Marco Antônio Severo Silva, Diretor-Geral do 
Departamento Penitenciário Nacional;
• Nilo Pasquali, Gerente de Regulamentação da Agência 
Nacional de Telecomunicações - ANATEL; e, 

O senhor Marco Antônio Severo Silva abordou os 
seguintes pontos:
• os principais aspectos legais relacionados ao tema e às 
proposições em tramitação na Câmara dos Deputados que 
tratam da matéria; 
• a situação atual nos Estados, relatando experiências de 
Unidades da Federação que já fazem uso de bloqueadores 
de sinal de aparelhos telefônicos ou ainda de sistemas que 
provocam o jamming, ou seja, ruídos nas faixas de frequên-
cia do serviço móvel pessoal; chamou atenção para o alto 
custo de implantação desses serviços, especialmente se for 
considerado o grande número de estabelecimentos penais 
do país; 
• as ações do DEPEN frente à questão, com destaque para 
as  reuniões  realizadas  com  as  empresas  de telefonia;  e, 

• Eduardo Levy, Presidente Executivo do Sindicato Nacional 
das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e 
Pessoal - SINDITELEBRASIL.
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• o repasse de recursos do Fundo Penitenciário Nacional 
mediante convênios para contratação de serviço                       
especializado de bloqueio de sinais de radiofrequência e o 
apoio à aquisição de equipamentos para os Estados e as 
saídas possíveis para a solução do problema, que passam, 
no âmbito federal, por ações legislativas do Congresso 
Nacional e ações contratuais a serem feitas com as               
operadoras de telefonia.   Já no âmbito estadual, ressaltou 
a importância do cumprimento de procedimentos                 
operacionais rígidos de revista para evitar que os aparelhos 
entrem nos estabelecimentos penais. 

O senhor Nilo Pasquali ratificou alguns dos                       
posicionamentos apresentados por seu antecessor e 
também apresentou a base regulamentar que trata dos 
bloqueadores de sinal de radiocomunicação. Ressaltou os 
deveres da ANATEL, das prestadoras de serviços de telefonia 
e dos usuários dos bloqueadores e apresentou os   
encaminhamentos que estão sendo feitos com as                   
operadoras e o DEPEN, com o objetivo, entre outras coisas, 
de levantar as possibilidades tecnológicas para o bloqueio 
de terminais móveis em presídios e as possíveis soluções 
técnicas disponíveis, como a otimização das redes de   
operadoras e a instalação de bloqueadores ativos e 
passivos. 

O último convidado, senhor Eduardo Levy, apresentou 
o ponto de vista do SINDITELEBRASIL sobre o tema. 
Salientou o papel das prestadoras de telefonia móvel e 
ressaltou a alta carga tributária a que está submetido o 
setor, informando que parte dos recursos do Fundo              
Penitenciário Nacional são contingenciados, impedindo 
que sejam usados para sua finalidade, inclusive, no que diz 
respeito à instalação de bloqueadores de sinal em                  
estabelecimentos prisionais. 

O Deputado Fábio Faria iniciou noticiando que o         
Governador do Rio Grande do Norte estava naquele 
momento   em   audiência   com  o  Ministro  de  Estado  da 

Justiça para tratar de temas relacionados à criminalidade 
naquela unidade da Federação, inclusive sobre a instalação 
de bloqueadores de sinal de celular em presídios. Por fim, 
pediu apoio aos membros da Comissão de Segurança 
Pública para a criação de uma Comissão Especial que          
estudasse a obrigatoriedade da instalação de 
bloqueadores de celulares em todos os presídios do país, a 
exemplo do que já está sendo feito no Rio Grande do Norte. 

Na sequência, o Deputado Subtenente Gonzaga 
destacou a importância do papel da Comissão de                   
Segurança Pública em liderar ações e apontar soluções 
legislativas que auxiliem na resolução do problema e 
apoiou a sugestão feita pelo Deputado Fábio Faria quanto 
à criação da Comissão Especial, salientando a necessidade 
de que se estudasse uma estrutura física nos presídios que 
impedisse o ingresso de aparelhos de telefonia celular. 

Logo após, o Deputado Alexandre Baldy informou que, 
tendo em vista a importância dos temas relacionados à 
segurança pública, havia contatado o Presidente da 
Câmara dos Deputados no dia anterior e sugeriu que, tão 
logo terminasse o processo das eleições municipais, fosse 
marcada uma pauta de votações em Plenário                              
exclusivamente com projetos do campo temático da 
Comissão para dar à sociedade brasileira a resposta que 
espera. 

O Deputado Aluísio Mendes ressaltou a importância de 
tratar o sistema prisional com seriedade, argumentando, 
diferentemente de outras matérias do campo temático da 
Comissão, ser um dos temas que não tem divergência entre 
as corporações que compõem o colegiado. Apontou a 
necessidade de o Fundo Penitenciário Nacional ser                 
destinado ao amparo dos Estados no aparelhamento das 
unidades penitenciárias. 

O Deputado Rocha parabenizou o Presidente pela 
realização do debate e apontou a necessidade de coibir a 
ação de facções criminosas que atuam dentro dos 
presídios. Mencionou que se  deve  endurecer  o tratamento 
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com os que cumprem penas, especialmente no que diz 
respeito ao contato físico entre eles e o público externo, nos 
moldes do que ocorre em diversos países pelo mundo.

 Em continuidade, o Deputado Pastor Eurico lembrou 
das visitas a estabelecimentos prisionais cearenses das 
quais participara na semana anterior, comentando a 
situação complicada daquelas unidades prisionais e 
apoiou a proposta do Deputado Fábio Faria sobre a criação 
da Comissão Especial.

O Deputado Alberto Fraga salientou a importância de 
se enfrentar a questão da segurança pública de forma 
perene e com responsabilidade e não somente em                
momentos de crise. Argumentou que, em sua opinião, um 
dos grandes problemas a serem resolvidos é a falta de 
gestão de recursos públicos, e apontou a necessidade de se 
fazer um levantamento das matérias relevantes que   
tramitam na Casa com a finalidade de levá-las ao                
conhecimento do Ministério da Justiça. Nesse sentido, 
parabenizou o Presidente da Comissão pelo novo ritmo que 
vem impondo aos trabalhos do Colegiado, em especial por 
estar colocando em pauta para votação os temas mais 
importantes relacionados à segurança pública.

Logo após, o Deputado Laerte Bessa cumprimentou a 
todos e apoiou as palavras proferidas por seu antecessor. 
Aproveitou a ocasião para questionar o senhor Eduardo 
Levy sobre a existência ou não de tecnologia para realizar o 
bloqueio de sinais de aparelhos celulares. Argumentou que 
a existência de aparelhos celulares nos presídios pode, por 
um lado, possibilitar o contato dos presos com o ambiente 
exterior, mas que, por outro lado, poderia auxiliar as              
autoridades policiais a elucidar crimes por meio da 
realização de escutas telefônicas autorizadas pelo Poder 
Judiciário.

Em resposta ao questionamento, o convidado afirmou 
que a tecnologia existe, mas que as empresas de                   
telecomunicações – entidades representadas por ele 
naquela ocasião – não dispunham dos equipamentos nem 

da expertise técnica para fazer o bloqueio de sinais e reafirmou 
que a obrigação de fazer tal bloqueio, na forma como 
consta do arcabouço jurídico nacional é dos Estados. 

O debatedor seguinte, Deputado Paulo Martins,        
questionou ao senhor Marco Antônio Severo Silva sobre a 
visão do Departamento Penitenciário Nacional quanto à 
possível inadequação da estrutura física dos                                  
estabelecimentos prisionais, argumentando que somente 
a privação de liberdade, com a estrutura obsoleta que o 
sistema tem hoje, não cumpre a função, pois propicia o 
contato entre os presos e, assim, pode fazer com que eles 
mantenham o status de poder dentro do sistema. 

Em resposta, o convidado apontou a existência de 
projetos-padrão que já trazem avanços nesse sentido, mas 
concordou que boa parte dos estabelecimentos existentes 
no sistema penitenciário está comprometida                                
estruturalmente.

O Deputado Alexandre Baldy manifestou sua posição 
em defesa da sociedade, que espera por uma solução 
definitiva para a questão carcerária. Afirmou que espera a 
atuação do poder público no cumprimento de sua missão 
de manter encarcerados aqueles que foram apenados, e 
ressaltou a necessidade de, durante o cumprimento das 
penas, evitar que sejam utilizados meios de comunicação 
com o ambiente exterior, muitas vezes alimentando o 
crime, e a necessidade de instalação de bloqueadores de 
sinais. Por fim, apontou a redução significativa, por parte 
da União, dos investimentos em segurança pública, 
contribuindo ainda mais para o agravamento da situação.
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Audiência Pública sobre os efeitos da operação denominada Sexto Mandamento, realizada em Goiás.
Foto: Renata Guimarães / Assessoria de imprensa Dep. Alexandre Baldy - CSPCCO

Data:  13/9/2016 
Tema: “Debater sobre os efeitos da operação denominada Sexto Mandamento, realizada pela Polícia Federal, 
Ministério Público e Poder Judiciário, no âmbito do Estado de Goiás”. 
Requerimento 162/2016, de autoria dos Deputados Alexandre Baldy (PTN/GO) e Alberto Fraga (DEM/DF)

Palestrantes:
• Ten. Cel Alessandri da Rocha Almeida, da Polícia Militar do 
Estado de Goiás;
• Ten. Cel. Ricardo Rocha Batista, da Polícia Militar do 
Estado de Goiás;
• Cel. Carlos Cézar Macário, da Reserva Remunerada da 
Polícia Militar do Estado de Goiás;
• St. Héder Martins, Vice-Presidente da Associação Nacion-
al de Praças - ANASPRA;
• Procurador da República Raphael Perisse;
• Cel. PMDF Maurício Rezende Gouveia, Secretário de Coor-
denação Institucional e Política do CNCG; e
• Cel. Elias Miler da Silva, Diretor de Assuntos Legislativos 
da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Estaduais - 
FENEME.

da expertise técnica para fazer o bloqueio de sinais e reafirmou 
que a obrigação de fazer tal bloqueio, na forma como 
consta do arcabouço jurídico nacional é dos Estados. 

O debatedor seguinte, Deputado Paulo Martins,        
questionou ao senhor Marco Antônio Severo Silva sobre a 
visão do Departamento Penitenciário Nacional quanto à 
possível inadequação da estrutura física dos                                  
estabelecimentos prisionais, argumentando que somente 
a privação de liberdade, com a estrutura obsoleta que o 
sistema tem hoje, não cumpre a função, pois propicia o 
contato entre os presos e, assim, pode fazer com que eles 
mantenham o status de poder dentro do sistema. 

Em resposta, o convidado apontou a existência de 
projetos-padrão que já trazem avanços nesse sentido, mas 
concordou que boa parte dos estabelecimentos existentes 
no sistema penitenciário está comprometida                                
estruturalmente.

O Deputado Alexandre Baldy manifestou sua posição 
em defesa da sociedade, que espera por uma solução 
definitiva para a questão carcerária. Afirmou que espera a 
atuação do poder público no cumprimento de sua missão 
de manter encarcerados aqueles que foram apenados, e 
ressaltou a necessidade de, durante o cumprimento das 
penas, evitar que sejam utilizados meios de comunicação 
com o ambiente exterior, muitas vezes alimentando o 
crime, e a necessidade de instalação de bloqueadores de 
sinais. Por fim, apontou a redução significativa, por parte 
da União, dos investimentos em segurança pública, 
contribuindo ainda mais para o agravamento da situação.

O Deputado Alberto Fraga disse que se tratava de uma 
audiência de retratação, uma vez que a Operação Sexto 
Mandamento foi um grande equívoco e uma injustiça       
cometida contra vários policiais militares do Estado do 
Goiás. Lembrou que havia um projeto de sua autoria, o PL 
2.975/2015, que buscava justamente criar penas para 
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que 
criassem operações com abuso de autoridade,                            
especialmente, como no caso da Operação Sexto                 
Mandamento, que era evidentemente uma ação ideológica, 
orquestrada por simpatizantes da esquerda, para perseguir 
militares inocentes. 

O primeiro palestrante, Tenente-Coronel Alessandri da 
Rocha Almeida, fez uma explanação sobre o que foi a       
Operação Sexto Mandamento, explicando que esta fora 
deflagrada pela Polícia Federal em 15 de fevereiro de 2011, 
resultando na prisão de 19 policiais militares do Estado de 
Goiás de várias patentes, todos sob a acusação de 
formação de um grupo de extermínio. Segundo ele, após 
permanecerem cerca de 4 meses em presídios de                     
segurança máxima, foram transferidos para unidades 
penais militares. Relatou que em 2015, ele e os demais 
acusados foram absolvidos das acusações, em julgamento 
no Tribunal do Júri, por falta de provas, havendo o próprio 
Ministério Público reconhecido que não havia provas contra 
os acusados. Terminou a exposição mostrando que, não 
por acaso, no período de 2011 a 2015, a criminalidade havia 
aumentado exponencialmente em todo o Estado.

 Em seguida, o Tenente-Coronel Ricardo Rocha Batista 
também fez um relato da Operação, ressaltando sua 
absolvição final, mas lembrando que as manchas morais e 
psicológicas eram grandes e dificilmente seriam  apagadas 
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em cada um dos injustamente indiciados. 
O senhor Tenente-Coronel Carlos Cézar Macário focou 

suas palavras na grande injustiça sentida por todos os 
acusados, familiares e amigos destes, que se sentiram 
vilipendiados em seus direitos de cidadãos. 

Dando prosseguimento, o Subtenente Heder Martins 
explicou que não tivera acesso aos autos, mas que era 
visível a forma execrável como a Polícia Militar era tratada 
pela imprensa e até por outras forças da segurança pública. 

Ao fazer uso da palavra, o Procurador da República 
Raphael Perisse fez um breve relato sobre o papel do 
Ministério Público no caso, explicando que houve, sim, um 
cunho ideológico na operação, mas, assim que tal viés foi 
detectado, o próprio Ministério Público se encarregou de 
pedir a absolvição dos acusados. 

Falou em seguida o Coronel Maurício Rezende Gouveia 
explanando sobre os pré-julgamentos, preconceitos e 
condenações sumárias a que a Polícia Militar era submetida 
no Brasil, pela imprensa, por pensadores, artistas e    
intelectuais. 

O último convidado a falar foi o Coronel Elias Miler da 
Silva, que procurou demonstrar as incongruências da          
operação sob o ponto de vista jurídico. 

O Presidente Alexandre Baldy fez as considerações 
finais e agradeceu a todos que participaram da reunião, 
ressaltando que vivemos à mercê da criminalidade, e esses 
19 militares realmente foram expostos ao ridículo,               
contrariando disposição legal, principalmente perante seus 
familiares, seus filhos, a sociedade com a qual convivem e 
todo o Brasil. Devemos continuar buscando não deixar o 
currículo de V.Sas. com essa imagem, que vai ser difícil de 
limpar, mas restando ao menos esclarecido que isso foi um 
erro, foi um fato injustificado e foi uma injustiça cometida 
contra cidadãos de bem que lutam pela população e pela 
sociedade como policiais militares na defesa do bem            
público, do bem nas relações inter-humanas e do bem de 
todo o nosso País. 

Assim, entendo que devemos lutar para que as novas e 
atuais legislações possam permitir que eles tenham 
condições de trabalho e tranquilidade para poderem           
exercer as suas funções por todos nós cidadãos e                      
obviamente pelo bem da disciplina, do respeito e das 
relações na sociedade brasileira.
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Data:  14/9/2016 
Tema: “Debater ações integradas entre as instituições de segurança pública, ações de prevenção de violências, 
de repressão qualificada da criminalidade, culminando com a construção de um Pacto de Segurança Integrada”. 
Requerimento nº 167/2016, de autoria do Deputado Alexandre Baldy (PTN/GO).

Palestrantes:
• José Eliton Figueiredo Júnior, Vice-Governador e 
Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás;
• César Roberto Simoni de Freitas, Secretário de Segurança 
Pública do Estado do Tocantins;
• Márcia de Alencar Araújo, Secretária de Estado de 
Segurança Pública e Paz Social do Distrito Federal;
• Jefferson Miler Portela e Silva, Secretário de Segurança 
Pública do Estado do Maranhão;
• Marcelo Vargas Lopes, Delegado-Geral da Polícia Civil do 
Estado de Mato Grosso do Sul;
• Elizete Lionel, Superintendente de Representação do 
Estado de Rondônia, representando o Secretário de 
Segurança Pública; e
• João Octacílio Silva Neto, Delegado-Geral da Polícia Civil 
do Estado de Minas Gerais

Dando início à Audiência Pública, o Secretário José 
Eliton Figueiredo Júnior falou da importância do Pacto para 
a Segurança Pública que estava sendo costurado pelos 
Secretários de Segurança Pública do País e que já tinha 
gerado dois documentos de projetos e intenções                       
denominados “Carta de Bonito” e “Carta de Goiânia”, as 
quais passou às mãos do Presidente da Comissão,              
Deputado Alexandre Baldy. Defendeu a urgente criação do 
Ministério da Defesa, fator importante, segundo ele, para a 
mitigação da percepção de impunidade existente no País, 
especialmente pela existência e o mau uso dos institutos 
da audiência de custódia e do regime de progressão, sobre 
as quais defendeu reformas urgentes. Por fim, criticou o 
sistema carcerário brasileiro, inoperante e obsoleto, e 
defendeu ainda uma completa reforma da legislação de 
processo penal existente, que seria a forma ideal para que a 
União participasse mais efetivamente do debate, até 
então restrito, praticamente, às Unidades da Federação. 

O Deputado Subtenente Gonzaga ressaltou que o 
grande problema da segurança pública era o de gestão, e 
para dirimi-lo, sugeriu que duas medidas fossem tomadas: 
a criação do Sistema Único do Sistema de Segurança    
Pública, como já ocorria com o Sistema de Saúde e a     
urgente criação do Ministério da Segurança Pública. 

Em seguida, os Deputados Federais Magda Mofatto e 
Thiago Peixoto defenderam que o Pacto pela Segurança 
fosse um “Pacto pela Vida”, tornando-se viável com               
algumas medidas claras: a troca de inteligência entre as 
polícias e o entendimento de que a segurança pública só 
seria modificada com ações em campos interdisciplinares, 
como o trabalho, o emprego e a educação. 

Logo depois, o Senhor Jefferson Miler Portela e Silva 

Audiência Pública para debater ações integradas entre as instituições de segurança pública e a 
construção de um Pacto de Segurança Integrada.

Foto: Renata Guimarães / Assessoria de imprensa Dep. Alexandre Baldy - CSPCCO
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Data:  14/9/2016 
Tema: “Debater ações integradas entre as instituições de segurança pública, ações de prevenção de violências, 
de repressão qualificada da criminalidade, culminando com a construção de um Pacto de Segurança Integrada”. 
Requerimento nº 167/2016, de autoria do Deputado Alexandre Baldy (PTN/GO).

Logo depois, o Senhor Jefferson Miler Portela e Silva         
agradeceu ao Presidente e ressaltou a oportunidade 
histórica, pois se dava num período de transição de governo. 
Defendeu a completa reforma da legislação penal e 
processual penal, exemplificando, como um absurdo, o 
prazo médio de dez anos para o julgamento de um        
homicídio. Posicionou-se contra o Tribunal do Júri, o              
excesso de recursos e o instituto da prescrição. Por fim, 
também defendeu a urgente criação do Ministério da          
Segurança Pública. 

A senhora Márcia de Alencar Araújo começou dizendo 
que o foco principal de mudança deveria ser o de gestão, 
reivindicando que a área de segurança pública tivesse o 
mesmo tratamento constitucional e orçamentário              
dedicado à educação e à saúde. Explicou que o “Pacto pela 
Vida” era um programa que tinha nascido no Governo de 
Pernambuco, na gestão do ex-Governador Eduardo 
Campos e que naquele momento estava sendo implantado 
em Brasília com foco na reeducação dos jovens, no                 
aumento do Estado Social e no repúdio ao Estado Policial. 
Por fim, também defendeu a criação do SUSP e do 
Ministério da Segurança Pública. 

O Senhor César Roberto Simoni de Freitas ressaltou a 
importância da gestão e de uma coordenação central. 
Nesse sentido, o grupo de Secretários de Segurança              
Estaduais que ora se reunia deveria ser apenas o embrião 
para a futura criação do Ministério da Defesa e do Sistema 
Único de Saúde. Finalizou dizendo que o fórum ideal para 
que tal debate fosse feito era justamente a Câmara dos 
Deputados, a Casa do Povo, razão pela qual agradeceu e 
cumprimentou os membros da Comissão e especialmente 
o Deputado Alexandre Baldy. 

O Deputado Carlos Henrique Gaguim apoiou a criação 
do SUSP e do Ministério da Defesa. 

Em seguida, o Senhor Eric Seba de Castro criticou a 
ideia, muitas vezes dominante, de que o criminoso era 

ideia, muitas vezes dominante, de que o criminoso era 
sempre vítima de circunstâncias sociais adversas. 
Ressaltou que crimes como o tráfico de drogas, por exemplo, 
tinham apelo em todas as classes sociais. Defendeu que no 
Brasil se utilizasse uma política de “tolerância zero”,              
semelhante à utilizada, anos antes, e com muito sucesso, 
na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, 
que teve como embasamento a “Teoria das Janelas          
Quebradas”. 

Em seguida, o Coronel Divino Alves de Oliveira                
parabenizou a todos pela iniciativa que em sua opinião era 
urgente, pois, para quem, como ele, trabalhava no final do 
processo de segurança era sempre um sinal de alívio 
quando as casas superiores, como a Câmara dos Deputados, 
se propunham a ouvir os operadores da segurança pública. 

Logo depois, o Coronel José Frederico Gomes Pereira 
fez um breve relato da caótica situação por que passava a 
segurança pública em seu Estado, especialmente quanto 
ao sistema carcerário. Defendeu que a função precípua dos 
policiais era a de coerção e não a de educação, que poderia 
ser um instrumento da segurança pública, mas apenas 
quando os cidadãos de bem se sentissem seguros nas ruas 
e em suas casas, o que absolutamente não acontecia na 
maioria das cidades do País.

O Senhor Bruno Tasca Cabral procurou demonstrar que 
a mudança na segurança pública brasileira passava por 
reformas em três eixos, necessariamente: o legislativo, o 
orçamentário e o gerencial. 

O Coronel Edvan de Jesus Silva defendeu o crescimento 
do “Pacto da Segurança Pública” a fim de englobar outras 
áreas da sociedade, tornando-se um verdadeiro “Pacto 
Social”. 

O Tenente-Coronel Alexandre Lemos falou da 
importância dos Corpos de Bombeiros Militares nas políticas 
de segurança pública do País. 

O   Senhor   Eder   Guarnieri   disse   que   apenas   uma 



30

mudança  constitucional,  legal e orçamentária advinda da 
União e repassada aos Estados e Municípios poderia 
começar a reformar o quadro caótico em que se encontrava 
a segurança pública no Brasil. 

O último orador inscrito, João Octacílio Silva Neto     
agradeceu a todos, parabenizou os organizadores e colocou 
a Polícia do Estado de Minas Gerais à disposição, além de 
defender, com urgência, a criação do Ministério da                  
Segurança Pública.

O Presidente, Deputado Alexandre Baldy, agradeceu e 
parabenizou a todos pelo comparecimento e pelo             
comprometimento com a causa, assegurando que, como 
relator do Projeto de Lei do Sistema Único de Segurança 
Pública, faria de tudo para que a lei estivesse nas ruas o 
mais rápido possível, aproveitando para colocar a 
Comissão e a Câmara dos Deputados à disposição para 
toda e qualquer discussão que fosse relevante para o País.

Data:  4/10/2016 
Tema: “Debate sobre o PL nº 5.989/2016, que dispõe sobre a tipificação criminal do uso de explosivos ou sua 
contrafação como meio para furto, roubo ou extorsão; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 
Código Penal e dá outras providências”.
Requerimento 175/2016, de autoria do Deputado Severino Ninho (PSB/PE) 

Palestrantes:
• General de Brigada Ivan Ferreira Neiva Filho, Diretor de 
Fiscalização  de  Produtos  Controlados  do  Exército  
Brasileiro;
• Dr. Luís Flávio Zampronha de Oliveira, Delegado da Polícia 
Federal,  representando  o  Diretor-Geral  do Departamento 

de Polícia Federal; e 
• Dr. Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, Secretário de 
Estado da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco.

O primeiro palestrante a falar foi o General Neiva Filho, 
que parabenizou o autor pela iniciativa do projeto, dada a 
relevância do tema para a segurança pública e para a      
população. Falou da importância do trabalho em conjunto 
para mitigação desse tipo de crime, tendo em vista sua 
complexidade, que a cada ação do Estado buscava se 
adequar, a fim de burlar as leis e atingir suas metas, que era 
a de ter acesso a explosivos de maneira espúria, a fim de 
instrumentalizarem-se para o cometimento de crimes, 
basicamente assaltos a bancos. Em sua opinião, cabia ao 
Governo aumentar o controle e a fiscalização sobre a        
fabricação, o transporte e o uso dos explosivos. Segundo 
ele, a nova portaria, que em breve seria editada para          
regulamentação dos explosivos, deveria ser mais rigorosa 
quanto à quantificação e aplicação das penas e que             
deveria incluir, ainda, penas para as omissões de cautela, 

Audiência Pública sobre a tipificação criminal do uso de explosivos ou sua contrafação como meio 
para furto, roubo ou extorsão

Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados
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ou seja, para aqueles que deixassem de cumprir sua função 
de cuidar e vigiar para que os explosivos, em sua posse, não 
fossem extraviados. 

Em seguida, o Doutor Luís Flávio Zampronha de    
Oliveira fez um histórico da atuação da Polícia Federal nos 
crimes de explosivos. Contou que a partir da CPI dos roubos 
de cargas, em 2001, foi criada a Lei nº 10.446/02, que        
regulamentou a Constituição Federal e deu poderes e 
estruturas para que a Polícia Federal pudesse agir em 
roubos de cargas interestaduais bem como em crimes 
contra o patrimônio. Informou que em 2013, foi dada à 
Polícia Federal competência sobre o contrabando e             
falsificação de remédios e, finalmente, em 2015, foi-lhe 
conferida atribuições sobre os crimes financeiros,               
completando o ciclo necessário para que, ao lado dos 
crimes de tráfico de drogas, a Polícia Federal tivesse        
competência em todos os aspectos do crime organizado no 
Brasil. Disse ainda, que, a Polícia Federal sempre atuava em 
conjunto com outras polícias e com o Ministério Público 
Federal, numa estratégia de força-tarefa, que, em sua 
opinião, vinha sendo de grande eficácia. Por fim, frisou que 
a Polícia Federal acreditava na política de endurecimento 
das penas como uma forma de diminuição dos crimes, 
agregando ao crime de uso de explosivos as imputações de 
formação de quadrilha e de associação criminosa. 

O Doutor Alessandro Carvalho Liberato de Mattos 
defendeu que a legislação penal fosse modernizada a fim 
de que os crimes e as penas fossem unificados, pois numa 
ação do tipo de explosivos normalmente se somam os 
crimes de roubo, furto, dano, formação de quadrilhas, além 
do uso de explosivos. Defendeu, ainda, que as empresas 
privadas deveriam investir mais em segurança, ao invés de 
deixarem todo o trabalho para a segurança estatal.              
Segundo ele, há muitos mecanismos, que inibiriam os 
roubos, como uso de fumaça, mecanismos que queimam 
as células, uso de poliuretano, etc., muitos deles                       
plenamente usados em países estrangeiros. Falou da 

necessidade de maior controle nas empresas de                   
mineração, de onde provinha, segundo ele, a maioria dos 
explosivos furtados e uma maior segurança para as bases 
de transportes de valores, que vinham se tornando alvos 
cada vez mais visados pelas quadrilhas. 

Em sua fala, o Deputado Delegado Eder Mauro, que 
disse acreditar que na base e no ápice dos crimes com 
explosivos estavam um velho câncer da nação brasileira, o 
tráfico de drogas, e da grande necessidade de investimento 
em inteligência tanto nas polícias quanto no Exército, além 
de criação de penas mais rigorosas e de ações rápidas e 
imediatas, pois somente assim o crime seria desencorajado.

O autor do requerimento, Deputado Severino Ninho, 
levantou uma série de indagações aos convidados em 
relação aos núcleos de ação, carência de recursos, valores 
das multas aplicadas aos criminosos, dados estatísticos, 
quantidade de explosivos encontrada nas mãos de            
criminosos e o cumprimento de planos de segurança pelas 
empresas privadas. Os convidados responderam aos      
questionamentos, de forma que o tema foi amplamente 
debatido.
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Audiência Pública para debater a violência contra os Oficiais de Justiça.
Foto: Lúcio Bernardo Junior/Câmara dos Deputados

Data:  5/10/2016  
Tema: “Violência contra os Oficiais de Justiça”.
Requerimento nº 36/2015, de autoria do Deputado Laudivio Carvalho (SD/MG) e outros.

Palestrantes:
• Mário Medeiros Neto, Coordenador da Federação Sindical 
dos Oficiais de Justiça do Brasil - FOJEBRA;
• Marcelo Rodrigues Ortiz, Presidente da Federação Nacional 
das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais - 
FENASSOJAF;
• Igor Leandro Teixeira, Diretor-Geral do Sindicato dos Oficiais 
de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais - SINDO-
JUS/MG;
• Cleomar Wolffgram, Diretor-Financeiro do Sindicato dos 
Oficiais de Justiça do Estado do Espírito Santo - SINDIOFI-
CIAIS/ES.

O senhor Marcelo Rodrigues Ortiz registrou que já havia 
sido realizada reunião de Audiência Pública no Senado 
Federal, onde foram entregues diversos documentos que 
refletem a situação delicada porque passam os oficiais de 
justiça. Acrescentou ainda que há diversos documentos 
produzidos pelos próprios oficiais de justiça que ilustram 

O senhor Marcelo Rodrigues Ortiz registrou que já havia 
sido realizada reunião de Audiência Pública no Senado 
Federal, onde foram entregues diversos documentos que 
refletem a situação delicada porque passam os oficiais de 
justiça. Acrescentou ainda que há diversos documentos 
produzidos pelos próprios oficiais de justiça que ilustram 
essa situação. Destacou a necessidade de divulgação das 
atividades desempenhadas pelos profissionais, muitas 
vezes desconhecidas até mesmo por integrantes do Poder 
Judiciário, mas que, em contrapartida, por vezes recebem o 
reconhecimento de diversos setores da sociedade pelo 
trabalho desempenhado. Apresentou uma série de casos 
de violência contra oficiais de justiça, alguns resultantes 
em óbito.

Os Deputados Laudivio Carvalho e Paulo Freire                
destacaram a importância do trabalho dos oficiais de 
justiça para a concretização da justiça. Defenderam a 
necessidade de o Congresso Nacional lutar por aqueles 
profissionais e produzir normas que deem condições para o 
desempenho de suas funções da melhor maneira possível.

Foram apresentados pelo senhor Igor Leandro Teixeira 
números de diversos tribunais estaduais que demonstram 
a ausência ou a insuficiência de medidas que possam 
conferir proteção e segurança aos oficiais de justiça, e 
ressaltou que, quando existe apoio das policias militares, 
isso se dá somente em determinados tipos de mandados, 
mas apresentou dados que demonstram que é                            
exatamente no cumprimento dos mandados mais simples, 
como o de intimação, que a maioria das ocorrências       
acontecem, sendo que, nesses casos, a Polícia Militar                 
geralmente não está presente para conferir segurança, em 
virtude da aparente simplicidade dessa atividade. 

O senhor Cleomar Wolffgram ressaltou a relevância do 
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serviço desempenhado pelos oficiais de justiça para a      
população. Além disso, mencionou a dualidade inerente ao 
trabalho desses profissionais, que atendem com presteza 
as partes que necessitam da tutela jurisdicional, e             
mencionou que, durante o cumprimento de um mandado, 
se por um lado existe uma parte que comumente não fica 
satisfeita com a atuação do profissional, por outro lado, 
essa mesma ação leva justiça a outra parte. 

Ao final das exposições, o Deputado Laudivio Carvalho 
agradeceu a todos pela presença e informou que a                 
Audiência era somente o início do debate sobre o tema, 
que, devido à relevância, merecia estar cada vez mais 
presente nas discussões da Casa e enalteceu a atividade 
dos oficiais de justiça que, conforme exaustivamente 
demonstrado durante a reunião, são peças fundamentais 
para o cumprimento do dever legal.

Debate sobre o controle do Programa Antiterrorismo no Brasil.
Foto: Alex Ferreira / Câmara dos Deputados

Data:  26/10/2016  
Tema: “Debate sobre a PFC nº 25, de 2011, que "Requer que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado realize a fiscalização e controle do Programa Antiterrorismo no Brasil".
Requerimento 168/2016, de autoria do Deputado Lincoln Portela (PRB/MG)

Palestrantes:
• Márcia Lima de Aquino, Diretora de Controle Externo da 
Segurança Pública do Tribunal de Contas da União;
• Christiane Correa Machado, Coordenadora-Geral de 
Inteligência do Departamento de Polícia Federal, e Dennis 
Cali, Chefe da Divisão Antiterrorismo do Departamento        
de Polícia Federal e,

• Saulo Moura da Cunha e Paulo Henrique Pinho Souza, 
Oficiais de Inteligência da área de Contraterrorismo da 
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN.

A senhora Márcia Lima de Aquino iniciou ressaltando o 
caráter sigiloso de algumas informações sobre as                     
fiscalizações realizadas pelo Tribunal, razão pela qual não 
poderia detalhar alguns dados e afirmou que focaria sua 
explanação nas auditorias realizadas em 2012, que foram 
motivadas pela solicitação da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado. Apresentou a 
maneira como foi definido o escopo da fiscalização, 
ressaltando que, no início dos estudos que nortearam as 
ações, depararam-se com o fato de que não havia um 
programa orçamentário específico sobre o antiterrorismo, 
mas sim uma série de ações isoladas e metas relacionadas 
ao tema, que estavam a cargo do Departamento de Polícia 
Federal. 

Em sua apresentação, a senhora Christiane Correa 
Machado confirmou o fato de que não existia na estrutura 
do Departamento uma dotação orçamentária específica 
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para tratar sobre o antiterrorismo. Registrou que o tema 
está relacionado às atividades não só da Polícia Federal, 
mas também de diversos órgãos, especialmente aqueles 
relacionados à inteligência, como é o caso da Agência 
Brasileira de Inteligência. Finalizou ratificando as                       
informações de sua antecessora quanto ao andamento das 
recomendações feitas pelo Tribunal de Contas da União.

 Em seguida, o senhor Dennis Cali apresentou o     
histórico da Divisão de Antiterrorismo do Departamento de 
Polícia Federal, suas atribuições, o suporte legal que  
fundamentava a atuação da Divisão e sua forma de ação. 

O senhor Saulo Moura da Cunha discorreu sobre as 
competências da Agência Brasileira de Inteligência, com 
destaque para as do Departamento de Contraterrorismo. 

Apresentou, em linhas gerais, as ações de inteligência de 
Estado na prevenção do terrorismo desempenhadas pelo 
Departamento e ressaltou a importância da Lei 
13.260/2016, chamada popularmente de Lei Antiterror, que 
trouxe a definição de terrorismo e definiu competências da 
Agência Brasileira de Inteligência quanto ao tema, 
salientando ainda que a atuação da ABIN com as agências 
de inteligência internacionais, relação que foi intensificada 
a partir da realização dos grandes eventos no País. 

Ao final das exposições, o Deputado Lincoln Portela 
questionou aos convidados sobre a necessidade de 
aumento do orçamento para as ações antiterrorismo e 
sobre o controle de imigração de estrangeiros. 

Data:  9/11/2016  
Tema: “Discutir a forma, os prazos e os meios de preservação e de transferência de dados informáticos, mantidos 
por fornecedor de serviço, a autoridades públicas, para fins de investigação criminal envolvendo delito contra 
criança ou adolescente, nos termos contidos no Projeto de Lei nº 2.514, de 2015. ”
Requerimento nº 173/2016, de autoria da Deputada Laura Carneiro (PMDB/RJ).

Palestrantes:
• Pablo Barcelos Bergmann, representante do                              
Departamento de Polícia Federal; 
• Carlos Bruno Ferreira da Silva, procurador da República, 
representante da Procuradoria-Geral da República.

Iniciando a Audiência Pública, o Senhor Pablo Barcelos 
Bergmann centrou sua fala na tipificação do crime de 
pornografia infanto-juvenil, ressaltando que a competên-
cia da Polícia Federal para investigações de tais condutas 
constava da Constituição Federal, reforçada por Súmula 
expedida pelo Supremo Tribunal Federal. Em seguida, 
apresentou alguns dados sobre a incidência de pornografia 
infantil no País, louvando a iniciativa do Projeto 2.514/15, 
que criava tipos penais específicos, até então inexistentes 
na legislação brasileira. 

Na Mesa, da esquerda para a direita, Carlos Bruno Ferreira da Silva, Procurador da 
República, representante da Procuradoria-Geral da República, a autora do requerimento, 

Deputada Laura Carneiro (PMDB/RJ) e Pablo Barcelos Bergmann, representante do 
Departamento de Polícia Federal.

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
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Deputado Cabo Sabino (PR/CE), um dos autores do requerimento para a realização da 
Audiência Pública.

Foto: Gilmar Felix - Câmara dos Deputados

Data:  23/11/2016  
Tema: “Debate sobre a greve dos Policiais Civis no Estado do Ceará, as condições de trabalho e a valorização 
salarial".
Requerimentos nºs 179, de autoria dos Deputados Moses Rodrigues (PMDB/CE), Cabo Sabino (PR/CE) e Delegado Edson 
Moreira (PR/MG) e 181/2016, de autoria do Deputado Cabo Sabino.

Palestrantes:
• Francisco Lucas de Oliveira - Presidente do Sindicato dos 
Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará; 
• Jânio Bosco Gandra - Presidente da Confederação Brasileira 
de Trabalhadores Policiais Civis; e
• Sgt Reginauro Sousa Nascimento, Presidente da Associação 
dos Profissionais de Segurança Pública do Estado do Ceará.

Os Deputados, Cabo Sabino e Vitor Valim, criticaram e 
repudiaram duramente a ausência das autoridades do 
Estado do Ceará que foram convidadas, mas não                
compareceram à Audiência Pública.

O primeiro palestrante, senhor Francisco Lucas de 
Oliveira rechaçou as afirmações das autoridades estaduais 
que disseram que essa audiência perdera o objeto em razão 
do encerramento da greve, pois, segundo ele, os efeitos 
persistem, uma vez que o movimento grevista fora                 
encerrado sob a promessa de que haveria a abertura de um 
canal de comunicação entre Governo e os representantes 
da categoria. Falou que as razões da greve haviam sido não 
só as questões salariais, mas, principalmente, a situação de 
total penúria em que se encontrava a segurança pública 
cearense, que padecia da falta de materiais para o 
trabalho, além de conviver com déficit de pessoal, pois 
havia pouco mais de dois mil servidores para o atendimento 
de mais de nove milhões de habitantes, e que a intenção do 
Sindicato, em suas ações, não se limitava a uma ação 
corporativa, mas visava a uma melhoria de toda a área de 
segurança pública do Estado do Ceará. 

Em seguida, o Senhor Jânio Bosco Gandra centrou sua 

O senhor Carlos Bruno Ferreira da Silva buscou dar uma 
visão mais ampla sobre crimes cibernéticos, procurando 
explicitar, principalmente, as dificuldades de obtenção de 
provas cibernéticas a distância, tais como a existência de 
mais um usuário para o mesmo IP, recusa dos provedores 
em oferecer dados dos usuários e até mesmo recusa das 
empresas de tecnologia de cumprir ordens judiciais brasileiras. 

Diante do quadro, a exemplo do primeiro orador, louvou a 
iniciativa do Projeto de Lei nº 2.514/15, que buscava  eliminar 
tais dificuldades no processo de investigação. 

Findas as exposições, a Deputada Laura Carneiro agradeceu 
a presença dos convidados, julgando que a audiência havia 
sido de extrema valia para que se formasse juízo visando a 
feitura do parecer ao Projeto de Lei em debate.



36

fala no descompromisso do Governo do Estado do Ceará, 
bem como de todos os governos estaduais com a                      
segurança pública, lembrando que esta era uma questão 
nacional, haja vista pesquisas realizadas nas eleições    
ocorridas em 2016, que apontavam a falta de segurança 
como a principal queixa da população. 

Fez uso da palavra o Sargento Reginaldo Sousa             
Nascimento, que reafirmou as palavras de seus                          
antecessores, além de apresentar a situação do Corpo de 
Bombeiros Militares do Estado do Ceará, que em nada 
diferia, em termos de falta de condições de trabalho, 
daqueles apresentados anteriormente pelos representantes 
das Polícias Civil e Militar. 

Findas as exposições, fizeram uso da palavra os         
Deputados Cabo Sabino, Subtenente Gonzaga e Vitor 
Valim, que prestaram total apoio às causas apontadas, 
colocando-se à disposição para que ações fossem realizadas 
com o objetivo de reverter o mais rápido possível a situação 
apresentada pelos convidados. O Deputado Cabo Sabino 
mencionou projeto de sua autoria que objetivava anistiar 
todos os envolvidos na greve.

Deputado Alberto Fraga (DEM/DF), um dos autores do requerimento e Segundo 
Vice-presidente da CSPCCO.

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Data:  30/11/2016  
Tema: “Federalização dos crimes praticados contra transportadoras de valores. ”
Requerimento nº 177/2016, de autoria dos Deputados Alberto Fraga (DEM/DF) e Arthur Oliveira (PPS/BA)

Palestrantes:
• Mágino Alves Barbosa Filho, Secretário de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo;

• Luís Flávio Zamprogna, Delegado de Polícia Federal;
• Inspetor João Francisco Ribeiro de Oliveira, Coordenador- 
Geral de Operações da Polícia Rodoviária Federal;
• Cel. Maurício Resende Gouveia, Representante do   
Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal;
• Fernando César Costa, Delegado-Chefe da Delegacia de 
Repressão a Roubos e Furtos da Polícia Civil do Distrito 
Federal;
• Carlos Campos, Representante da Federação Brasileira de 
Bancos - FEBRABAN;
• Odair Conceição, Presidente do Conselho Diretor da    
Associação Nacional das Empresas Transportadoras de 
Veículos - ANTV;
• Marcos Emanuel Torres de Paiva, Presidente da                       
Associação Brasileira das Empresas de Transporte de 
Valores - ABTV; e
• João Soares, Presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores de Segurança Privada - CONTRASP.
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O senhor Carlos Campos apresentou dados sobre a 
diminuição do número de assaltos a bancos no País, desde 
2000. Tal diminuição, segundo ele, deveu-se ao maior 
investimento em segurança feito pelos bancos, com a 
adoção de políticas preventivas e de inteligência, como 
aumento do número de seguranças e de câmeras nas agên-
cias, e que não era surpresa para a FEBRABAN que os alvos 
dos crimes tivessem migrado para os carros-fortes. A 
solução, segundo ele, seria utilizar a mesma estratégia de 
inteligência, prevenção e monitoramento, ao invés de se 
partir para o confronto direto, que só trazia mais violência 
para o País. 

Em seguida, o senhor Mágino Alves Barbosa Filho 
lembrou que o Estado de São Paulo tinha sido, em datas 
recentes, alvo de quatro ataques a empresas de                 
transportes de valores. Segundo ele, a segurança pública 
estadual havia detectado uma fragilidade na segurança 
contratada de tais empresas e que as polícias civil e militar 
haviam logrado prender vários membros das quadrilhas 
cometedoras dos crimes. Desta forma ele se posicionou 
contrariamente à federalização de tais crimes,                         
principalmente devido ao maior efetivo das polícias    
estaduais, com relação aos agentes federais.

 O senhor Luiz Flávio Zampronha focou sua                     
apresentação nas armas utilizadas nos crimes de roubo de 
cargas e, especialmente, de valores. Ressaltou que eram 
sempre armas de grosso calibre, exclusivas das forças 
armadas. De acordo com ele, seria de extrema importância 
que fosse mitigado o tráfico internacional de armas que 
abasteciam as quadrilhas responsáveis por tais roubos, e 
defendeu que a Polícia Federal se detivesse sobre o          
combate ao tráfico de armas, pois o baixo efetivo não 
permitia à força federal se ater a combater os crimes contra 
o patrimônio.

 Debatendo a matéria, o Deputado Aluisio Mendes se 
posicionou contrariamente à federalização dos crimes 

contra as transportadoras de valores, principalmente 
devido à discrepância de efetivo entre as polícias estaduais 
e federal, pois aquelas contavam com um número                  
significativamente maior de integrantes. Raciocínio        
compartilhado pelo Delegado Eder Mauro.

Em seguida, o convidado João Francisco Ribeiro de 
Oliveira lembrou que a Polícia Rodoviária Federal era a 
maior responsável por apreensões de drogas no País, mas 
que isso se dava por meio de ações de inteligência e não 
ostensivamente, pois faltava efetivo à Polícia Rodoviária 
Federal. Desta forma, disse não ver motivos para a               
federalização dos crimes debatidos pela Audiência, pois 
não mudaria em nada a atuação da Polícia Rodoviária 
Federal.

Foi passada a palavra ao Coronel Maurício Resende 
Gouveia, que falou do caráter eminentemente de                     
enfrentamento das atividades da Polícia Militar, que, na 
maioria das vezes, era a primeira força policial a chegar ao 
local do crime. Assim, disse entender que a federalização 
não representava solução para o combate aos roubos de 
valores, pois o que faltava, na realidade, à Polícia Militar era 
efetivo e uma maior troca de informações entre as polícias 
ostensivas, judiciária e federal. 

O senhor Fernando César Costa, também se posicionou 
contra a federalização dos crimes em tela, defendendo, 
como prática mais eficiente, o aumento das ações                
preventivas e de inteligência, permitindo às polícias evitar 
os crimes, pois, em sua opinião, o combate ostensivo era 
inócuo como política de diminuição de crime, qualquer que 
fosse ele. 

O senhor Odair Conceição apresentou um panorama do 
setor de transportes de valores, mostrando números de 
funcionários, armamentos e veículos, além de demonstrar 
a quantidade de valores transportados e os impostos 
arrecadados, e apresentou dados sobre os ataques a 
bancos e a carros-fortes. Disse que, mais que federalizar os 
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crimes, o ideal seria a unificação das investigações entre as 
diversas policias estaduais, sem se posicionar, no entanto, 
contra a federalização da investigação dos crimes cometidos. 

Em seguida, o senhor Marcos Emanuel Torres Paiva, da 
mesma maneira, procurou demonstrar a grave situação em 
que se encontravam as empresas transportadoras de 
valores, demonstrando, por meio de um filme, vários 
assaltos cometidos contra as empresas, conclamando para 
que as forças políticas do País, em especial a Câmara dos 
Deputados, agissem para integrar as forças policiais para o 
combate a tais crimes. 

O Presidente da Comissão, Deputado Alexandre Baldy, 
presidiu a Audiência Pública.

O Senhor Ministro iniciou abordando alguns aspectos 
do futuro Plano de Segurança Pública, que já foi debatido 
com os Secretários de Segurança Pública de todos os    
Estados brasileiros, bem como com outras autoridades 
vinculadas ao Sistema de Segurança Pública. Disse que o 
objetivo é que o Plano seja operacional e efetivo com a 
participação conjunta entre os Estados e a União no          
combate à criminalidade. 

O Presidente fez um agradecimento ao Ministro pela 
deferência de vir à Comissão de Segurança Pública e      
Combate ao Crime Organizado, e disse-lhe que os membros 
desta Comissão são apoiadores no sentido de cobrar do 
Governo Federal, do Ministério do Planejamento, do 
Ministério da Fazenda e do próprio Presidente da República 
que enviem recursos, para que o Ministério da Justiça tenha 
condições efetivas de executar o Plano Nacional de               
Segurança Pública, que necessita de homens e mulheres, 
de efetivo, de equipamentos e, acima de tudo, de recurso, 

Por fim, o senhor João Soares ressaltou o crescente 
número de ataques a caixas eletrônicos, especialmente em 
cidades pequenas, prática que era nacionalmente conhecida 
como “novo cangaço”.

 Findas as exposições debateram o assunto os Deputados 
Arnaldo Faria de Sá, Aluisio Mendes e Arthur Oliveira Maia. 

Federalização da Segurança Pública do Distrito Federal é tema de debate com o Ministro 
da Justiça, Alexandre de Moraes

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Data:  1/12/2016  
Tema: “Federalização da Segurança Pública do Distrito Federal."
Requerimento 170/12016, de autoria dos Deputado Laerte Bessa (PR/DF)         

Palestrante:
• Alexandre de Moraes, Ministro da Justiça e Cidadania
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de condições financeiras e orçamentárias, para ser 
executado. 

Em seguida, o Deputado Laerte Bessa, autor do  
requerimento, teceu considerações históricas à Polícia Civil 
do Distrito Federal e defendeu a necessidade de                      
federalização da segurança pública da Capital Federal, 
especialmente da Polícia Civil, e fez referência à Súmula 
Vinculante nº 39, do Supremo Tribunal Federal: “Compete 
privativamente à União legislar sobre vencimentos dos 
membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal”. 

Em sequência, o Ministro respondeu aos questionamentos 
feitos e finalizou sua fala alegando que não há a mínima 
legalidade em vincular a Polícia Civil do Distrito Federal ao 
Ministério da Justiça no Plano Nacional de Segurança. 

O senhor Alexandre Custódio Neto explicou que o foco 
da Polícia Federal é o tráfico internacional de drogas e 
apresentou um levantamento sobre as principais drogas 
ilícitas comercializadas no Estado Brasileiro.  

Em seguida, o senhor Rafael Tobias Alloni teceu 
considerações sobre a atuação da Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas - SENAD no combate ao crack, cujas 
ações, segundo ele, foram desenvolvidas em três eixos: 
cuidado, autoridade e prevenção. Enfatizou que as ações 
criadas pela SENAD foram incorporadas ao Plano Plurianual 
– PPA 2016-2019. 

A senhora Cinthia Lociks apresentou o programa do 
Ministério da Saúde “Crack, é possível vencer” e outro 
programa de combate ao álcool e outras drogas. 

O Presidente da Comissão, Deputado Alexandre Baldy, 
defendeu que, tanto nos programas de combate ao uso de 
drogas como em outros programas, é necessário buscar 
diretrizes que tenham resultados e que é imprescindível 
mensurá-los, para que se tenha um parâmetro do quantum 

Audiência Pública a respeito das ações referentes a gestão das políticas públicas de 
enfrentamento ao uso de Crack e outras Drogas.

Foto: Alex Ferreira / Câmara dos Deputados

Data:  7/12/2016  
Tema: “Gestão das políticas públicas de enfrentamento ao uso de Crack e outras Drogas, conforme relatório 
aprovado nesta Comissão a PFC Nº 9, 2011”.
Requerimento nº 184/2016, de autoria dos Deputados Alexandre Baldy (PTN/GO) e Cabo Sabino (PR/CE).        

Palestrante:
• Alexandre Custódio Neto, Delegado de Polícia Federal e 
Chefe da Divisão de Operações de Repressão a Drogas;
• Rafael Alloni, Coordenador-Geral da Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas; e
• Cinthia Lociks, Médica, especialista em políticas públicas.
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a ser investido, já que é notória a falta de recursos para o 
combate ao tráfico de drogas.

Em seguida, o Deputado Laudivio Carvalho ressaltou a 
importância do combate ao tráfico ilícito de entorpecentes 
e a necessidade de alteração na legislação processual 
penal em relação a progressão de regime. 

Encerrando a Audiência Pública, o Deputado Alexandre 
Baldy, autor do requerimento, agradeceu a presença dos 
convidados e ressaltou a importância do debate, bem 
como a necessidade de melhorar a segurança pública nas 
fronteiras para inibir o contrabando e o tráfico de drogas, 
pois, além das vidas que se perdem, o país deixa de arrecadar 
em impostos uma vultosa quantia. 

O Deputado Rocha salientou a importância da 
realização da Audiência como forma de reconhecer o 
trabalho relevante desempenhado pelos servidores dos 
órgãos do sistema socioeducativo. 

 O primeiro convidado, o senhor Cristiano Torres         
apresentou um histórico sobre a ideia de se apresentar um 
projeto que pretende instituir a data comemorativa em 
homenagem ao agente de segurança socioeducativo e 
teceu considerações acerca da atuação daqueles               
profissionais, e afirmou que a expectativa é que a 
aprovação do projeto represente o início da caminhada 
para a categoria alcançar os mesmos benefícios concedidos 
aos profissionais de segurança pública elencados no art. 

Um dos autores do requerimento, Deputado Rocha (PSDB/AC).
Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

Data:  8/12/2016  
Tema: “Definição da alta significação para a instituição de data comemorativa em homenagem ao agente de 
segurança socioeducativo".
Requerimento nº 180/2016, de autoria dos Deputados Eduardo Bolsonaro (PSC/SP) e Rocha (PSDB/AC)

Palestrantes:
• Cristiano Torres, Presidente do Sindicato dos Servidores 
da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal - 
SINDSSE/DF;
• Aldo Damião Antônio, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à 
Criança ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo 
- SITRAEMFA/SP;

• Bruno Menelli Dalpiero, Presidente do Sindicato dos  
Servidores do Sistema Socioeducativo do Estado do   
Espírito Santo - SINASES/ES;
• Alex Batista Gomes, Presidente do Sindicato dos                 
Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado 
de Minas Gerais - SINDSISEMG/MG e
• Roberto Silva Conde, Presidente da Associação dos         
Servidores do Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás- 
ASSED/GO.
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144 da Constituição Federal.
O senhor Aldo Damião Antônio agradeceu pelo     

ineditismo de a categoria ter sido convidada para o debate. 
Ademais, chamou a atenção para a necessidade de              
valorização dos profissionais que trabalham com o menor 
em conflito com a lei. 

Em seu pronunciamento, o senhor Bruno Menelli         
Dalpiero teceu considerações sobre a atuação do            
profissional e as diferenças entre o jovem dos dias de hoje e 
o da década de 90, época em que entrou em vigor o Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Os senhores Alex Batista Gomes e Roberto Silva Conde 
agradeceram pelo convite e parabenizaram a Comissão 
pela iniciativa da audiência. Também reafirmaram a       
manifestação de seus antecessores quanto à necessidade 
de valorização da atuação profissional. 

Os Deputados Rocha e Eduardo Bolsonaro, na qualidade 
de autores do Requerimento que deu origem à audiência, 
ressaltaram a necessidade de valorização dos profissionais 
e também se colocaram à disposição para viabilizar a     
apresentação de uma Proposta de Emenda à Constituição 
para incluir os servidores do sistema socioeducativo como 
integrantes da Segurança Pública. 
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2.2 Outros eventos

2.2.1 Seminário

Em 2016, a Comissão de Segurança Pública participou de um seminário conjunto, do qual também participaram as 
Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania, de Direitos Humanos e Minorias, de Fiscalização Financeira e Controle, 
da Mulher e de Seguridade Social e Família. O evento foi realizado em 6 de julho, conforme programação abaixo:

Anexo II - Plenário 7 (Comissão de Seguridade Social e Família e Comissão de Fiscalização Financeira e Controle)
8h30 - Audiência Pública - Desafios da construção de instrumentos de monitoramento do desenvolvimento 
infantil e das políticas públicas
- Dr. Alan Mendelsohn, Pediatra e Professor da New York University - Impacto de um programa de treinamento de pais do 
Programa Família que Acolhe no desenvolvimento da linguagem das crianças;
- Sr. Vital Didonet, Consultor para Assuntos Legislativos da Rede Nacional Primeira Infância;
- Sra. Gilvani Granjeiro, Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde - Caderneta 
de Saúde da Criança;
- Representante do IBGE;
- Representante do IPEA;
- Representante da FIOCRUZ;
- Alexandre André dos Santos - Diretor de Avaliação da Educação Básica do INEP 
Coordenação: Deputada Leandre dal Ponte 

Anexo IV - Auditório Freitas Nobre (Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Comissão de Seguridade Social e 
Família) 
9h00 - Audiência Pública - Aumento da Licença Paternidade como estratégia para o Desenvolvimento Integral na 
Primeira Infância 
- Paula Pereda, Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo –USP;
- Gabriel Singgelkow Guimarães, Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Niterói;
- Alessandra Ginante, Diretora de Recursos Humanos da Avon-Empresa Cidadã;
- Milena do Carmo, Socióloga do Instituto Promundo - Grupo de Trabalho sobre Paternidade da Rede Nacional Primeira 
Infância; 
- Michelle Leite da Silva, Coordenação de Saúde do Homem do Ministério da Saúde (Estratégia Pré-Natal do Parceiro);
- Alessandra da Rocha Arrais, Chefe do Núcleo de Educação Permanente em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do 
Distrito Federal;
- Coordenação: Deputada Tia Eron.
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Anexo II - Plenário 10 (Comissão de Segurança Pública e Comissão de Seguridade Social e Família) 
08:30h - Audiência Pública - Impactos da Lei 13.257/2016 no Sistema Judiciário e outros
- Representante do Ministério da Justiça para debater sobre suas atribuições em relação à aplicação da Lei 13.257/2016;
- Representante do Conselho Nacional de Justiça;
- Representante do Conselho Nacional do Ministério Público;
- Desembargador Dr. Reinaldo Cintra - Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de São Paulo, para debater 
sobre as Famílias Acolhedoras;
- Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos - Dr. Joaquim Gonzaga de Araújo Neto para apresentar o 
projeto "Fortalecendo os vínculos familiares de internos do sistema de Justiça da comarca de São Luís/MA";
- Defensor Público do Estado de São Paulo - Dr. Bruno César da Silva para debater sobre a prisão domiciliar em alternativa 
à prisão preventiva em casos de gestantes ou mães com filhos na Primeira Infância;
- Doutora Ana Liése Thuler, socióloga e professora na Universidade de Brasília para debater sobre o reconhecimento              
paterno;
Coordenação: Deputada Carmen Zanotto 

Anexo II - Plenário 1 (Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania, de Seguridade Social e Família, de             
Educação, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Direitos Humanos, e de Cultura) 
14h - Audiência Pública - Ações do Governo para implementação da Política Integrada pela Primeira Infância 
(Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, Seguridade Social e Família, Educação, Cultura, Direitos 
Humanos e Defesa dos Direitos da Mulher)
- O que muda com o Marco Legal da Primeira Infância? - Vital Didonet (ex-Consultor Legislativo da Câmara dos                         
Deputados);
- A implementação do Marco Legal da Primeira Infância na perspectiva dos Direitos Humanos e da Proteção Integral de 
Crianças e Adolescentes - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República;
- Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança - Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno 
do Ministério da Saúde;
- Política Nacional de Alimentação e Nutrição para a Primeira Infância - Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do 
Ministério da Saúde e Ministério da Educação;
- Política Nacional de Educação Infantil - Coordenação Geral de Educação Infantil do Ministério da Educação;
- Políticas de Superação da Extrema Pobreza - Tiago Falcão (Secretaria de Superação da Extrema Pobreza do Ministério de 
Desenvolvimento Social e Agrário); 
- Política de Assistência Social - Maria do Carmo Brant (Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do            
Desenvolvimento Social e Agrário);
- Ações sobre a Cultura e a Primeira Infância - Secretaria de Formação Artística e Cultural do Ministério da Cultura.
Coordenação: Deputada Soraya Santos 
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Anexo II - Plenário 2 (Comissão Especial de Educação)
14h00 - Audiência Pública - Avanços no Direito à Educação Infantil de qualidade 
- Ordália Almeida , A formação e valorização dos professores da Educação Infantil (Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul);
- Maria Carmem Barbosa, Base nacional comum da Educação Infantil (Universidade Federal do Rio Grande do Sul);
- Joelice Braga, Programa Nossa Rede - construção de metodologias regionalizadas para as novas turmas da Educação 
Infantil (Secretaria Municipal de Educação de Salvador);
- Mariza Abreu, O desafio que a meta do PNE para a Educação Infantil apresenta para os Municípios (Confederação Nacional 
de Municípios);
- Leo Arno Richter, Auditoria Continuada em Educação Infantil (Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul);
- Dr. Jorge Abrahão de Castro, É possível um Orçamento Primeira Infância no Orçamento da União, dos Estados, do DF e dos 
Municípios? (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão);
- Representante da UNDIME.
Coordenação: Deputado Odorico Monteiro 

Anexo IV - Auditório Freitas Nobre (Comissão Externa de Acompanhamento das Ações sobre o Zika Vírus e 
Comissão de Seguridade Social e Família) 
14h - Audiência Pública - Primeira Infância diante do desafio do Zika vírus 
- Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde;
- Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário;
- Sra. Cristina Albuquerque - Coordenadora do Programa de Sobrevivência e Desenvolvimento Infantil (UNICEF);
- Dra. Lúcia Willadino Braga (Diretora-executiva da Rede Sarah);
- Dra. Liliana Maria Planel Lugarinho - Coordenadora Executiva da Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis/IFF/-
Fiocruz e representante do GT Saúde da RNPI;
- Dra. Hitomi Nakagawa (Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida).
Coordenação: Deputado Odorico Monteiro - Salão Nobre (Câmara dos Deputados) 

- 17h - Pré-lançamento da Aliança Nacional de Parlamentares pela Primeira Infância

- 17h45 - Lançamento da campanha: Fertilidade em Tempos de Zika: Vamos falar sobre isso?

- 18h30 - Lançamento da publicação: Avanços do Marco Legal da Primeira Infância 
- Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância em parceria com o Centro de Estudos e Debate Estratégicos da Câmara dos 
Deputados e o Senado Federal.
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2.2.2 Mesa Redonda

2.2.2.1 Valparaíso – Goiás
Tema: O ELEVADO ÍNDICE DE CRIMINALIZAÇÃO DA CIDADE DE VALPARAÍSO DE GOIÁS E REGIÃO

Foto: Renata Guimarães / Ascom Dep. Alexandre Baldy / CSPCCO

 

Visita ao Centro Integrado de Comando e Controle – CICC.
Foto: Renata Guimarães / Ascom Dep. Alexandre Baldy / CSPCCO

Visita às instalações destinadas à hospedagem do efetivo da Força Nacional. 
Foto: Renata Guimarães / Ascom dep. Alexandre Baldy / CSPCCO

Mediante aprovação do Requerimento nº 146/16, de 
autoria do Deputado Alexandre Baldy, a Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da 
Câmara dos Deputados realizou, em 13 de junho, mesa 
redonda para discutir o elevado índice de criminalização na 
cidade de Valparaíso de Goiás e região. 

O objetivo principal do encontro foi discutir e propor 
medidas que pudessem mudar a atual situação de                 
insegurança pública em que vive a localidade.

Para o evento, foram convidadas diversas autoridades 
municipais e estaduais ligadas ao tema.

2.2.3 Visitas

2.2.3.1 Visita à cidade do Rio de Janeiro

Em 26 e 27 de julho de 2016 foi realizada visita à cidade do Rio de Janeiro, 
com o objetivo de verificar as condições do sistema de Segurança dos Jogos 
Olímpicos, a cargo da Força Nacional. A iniciativa foi do Deputado Rocha, que 
apresentou requerimento em decorrência das notícias sobre a falta de 
infraestrutura para os soldados da Força Nacional que foram destacados 
para a cidade do Rio de Janeiro. A programação incluiu, no primeiro dia, 

primeiro dia, reunião com o 
Diretor-Geral de Segurança dos 
Jogos Olímpicos, Sr. Luiz Correa, 
além de visitas ao Centro Integrado de Comando e Controle – CICC e, para 
conhecer o projeto Central de Garantias, à Cidade da Polícia Civil. No dia 
seguinte foi realizada visita às instalações destinadas à hospedagem do 
efetivo da Força Nacional. 

Participaram dos eventos os Deputados Cabo Sabino, Capitão Augusto, 
Hugo Leal, Jair Bolsonaro e Rocha.
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Dep. Rocha discursa na tribuna da Assembleia Legislativa 
Foto: Renata Guimarães / Ascom Dep. Alexandre Baldy / CSPCCO

2.2.3.2 Visitas à cidade de Fortaleza

2.2.3.3 Encontro Regional na cidade de Rio Branco/AC

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado,    
atendendo aos Requerimentos nos 133, 141, 150, 153 e 166/2016, de autoria 
do Deputado Cabo Sabino, realizou, em 9 e 10 de agosto de 2016, visitas às 
cidades de Fortaleza/CE.

No primeiro dia, foi realizada visita à Delegacia de Homicídios, além de 
reuniões no Gabinete do Deputado Cabo Sabino, na sede da Superintendência 

da Polícia Federal e na Secretaria 
de Segurança Pública e Defesa 
Social do Estado. Já em 10 de 
agosto, pela manhã foram 
feitas as visitas às Casas de Privação Provisória de Liberdade (CPPL I, II, III, IV 
e V), ao IPPO 2 e ao Centro de Triagem, em Itaitinga/CE, com a presença do Sr. 
Edmar de Oliveira Santos, Coordenador-Geral do Sistema Penitenciário. À 
tarde ocorreu o encontro regional, na Assembleia Legislativa do Estado, para 
debater a situação da segurança pública no Estado do Ceará, bem como as 
denúncias de mortes de policiais militares vítimas da ação de facções         
criminosas e grupos de extermínio e, por fim, para discutir com a comunidade, 

entidades de classe e representantes do Poder Público a terceirização e suas consequências nas atividades militares. 
Participaram dos eventos os Deputados Alberto Fraga, Cabo Sabino, Pastor Eurico e Rocha.

Visitas às Casas de Privação Provisória de Liberdade (CPPL I, II, III, IV e V), ao IPPO 2 e ao 
Centro de Triagem, em Itaitinga/CE.

Foto: Renata Guimarães / Ascom dep. Alexandre Baldy / CSPCCO

Reunião na sede da Superintendência da Polícia Federal. 
Foto: Renata Guimarães / Ascom Dep. Alexandre Baldy / CSPCCO

Mediante aprovação do Requerimento nº 171/2016, de 
autoria do  Deputado Rocha (PSDB/AC), a Comissão 
realizou, em 10 de novembro de 2016, um encontro regional 
na cidade do Rio Branco/AC para debater a situação da segu-
rança pública no Estado do Acre e discutir os recentes 
ataques criminosos ocorridos naquela capital.

O evento aconteceu na Assembleia Legislativa do 
Estado e contou com a participação de autoridades ligadas à 
área da segurança pública.

Participaram do encontro os Deputados Rocha, Cabo 
Sabino e Subtenente Gonzaga.
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2.3 Demonstrativo Numérico dos Eventos
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3.1 Demonstrativos Numéricos dos Requerimentos

3.2 Demonstrativos Numéricos dos Projetos

Para ilustrar as deliberações da Comissão de forma sintética - em termos numéricos - são apresentados, a seguir, os 
quantitativos referentes à apresentação e apreciação tanto de requerimentos como de projetos.

3 APRECIAÇÃO DE PROPOSIÇÕES NA COMISSÃO
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3.3 Emendas à LDO e ao Orçamento para 2017

Em 2016, foram aprovadas pela CSPCCO 6 emendas à LDO para 2017, sendo 2 de texto, e 4 à LOA para 2017, conforme 
quadros demonstrativos abaixo.

Apenas para conhecimento, apresentamos a seguir as sugestões de emenda à LDO declaradas prejudicadas na 
CSPCCO, em virtude da aprovação das emendas nºs 1, 2, 8, 11 e 12 acima mencionadas.
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Em virtude da aprovação das emendas nºs 1, 2, 7 e 14 acima mencionadas, foram declaradas prejudicadas as emendas 
nºs 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, conforme quadro ilustrativo abaixo.
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4 HISTÓRICO DA CSPCCO

4.1 Requerimentos

Apresenta-se neste item, sob a  forma de gráficos, histórico comparativo das proposições que tramitaram na Comissão 
e dos eventos realizados nos últimos cinco anos. Assim, pode-se visualizar e avaliar o volume de trabalho desenvolvido ao 

4.2 Projetos
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4.3 Eventos

* Somatório de reuniões de instalação e eleição de Presidente e Vice-Presidentes, seminários e visitas.



53

5 A SOCIEDADE E A COMISSÃO

Em 2016, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado recebeu 230 manifestações, dentre e-mails, 
faxes e ofícios/cartas postadas, tanto de cidadãos quanto de associações, entidades de classe e do próprio Poder Público. 
A partir dessas manifestações, a Comissão prestou os esclarecimentos pertinentes aos remetentes. Os assuntos abordados 
encontram-se no quadro abaixo, salientando-se que algumas mensagens individuais abordaram mais de um tema. 
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6 SUBCOMISSÕES

Tabela 1 Proposições Apreciadas na Comissão

ANEXOS

Foi apresentado, em 2016, apenas um requerimento de criação de Subcomissão, não chegando a ser deliberado por solici-
tação do autor, e não houve a instalação de Subcomissões.

     TABELAS

            1. Proposições Apreciadas na Comissão

                      1.1. Proposições Apreciadas na Comissão - Apensadas

            2. Outras Saídas

            3. Proposições Pendentes de Apreciação na Comissão

                       3.1. Proposições Pendentes de Apreciação na Comissão - Apensadas

            4. Requerimentos

    RESOLUÇÃO Nº 20/04

Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  RELATOR  PARECER  RESULTADO  

1.  PDC 86/15  CREDN 

Aprova o texto do Acordo-Quadro entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Oriental do Uruguai 
para Intercâmbio de Informações e 
Cooperação em Segurança Pública, assinado 
em Montevidéu, em 30 de maio de 2011. 

Reginaldo Lopes Pela aprovação. 

21/6/16 
Aprovado o parecer. 

 
22/6/16 

Encaminhado à CCP. 

2.  PDC 188/15  CREDN 

Aprova o texto do Tratado entre a República 
Federativa do Brasil e a República de El 
Salvador sobre Auxílio Jurídico Mútuo em 
Matéria Penal, assinado em El Salvador, em 29 
de maio de 2008. 

Gonzaga Patriota Pela aprovação. 

21/6/16 
Aprovado o parecer. 

 
22/6/16 

Encaminhado à CCP. 

3.  PDC 440/16  CREDN 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Turquia sobre Assistência Mútua 
Administrativa em Matéria Aduaneira, 
celebrado em Brasília, em 27 de maio de 2010. 

Gonzaga Patriota Pela aprovação. 

31/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
1/9/16 

Encaminhado à CCP. 

4.  PDC 531/16  CREDN 

Aprova o texto do Acordo sobre Auxílio Jurídico 
Mútuo em Matéria Penal entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino Hachemita da 
Jordânia, firmado em Brasília, em 23 de 
outubro de 2008. 

Hugo Leal Pela aprovação. 

16/11/16 
Aprovado o parecer. 

 
17/11/16 

Encaminhado à CCP. 
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Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  RELATOR  PARECER  RESULTADO  

5.  PDC 544/16  CREDN 

Aprova o texto do Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e a República Tcheca 
sobre Assistência Mútua Administrativa em 
Matéria Aduaneira, assinado em Praga, em 1º 
de novembro de 2012. 

Hugo Leal Pela aprovação. 

13/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
15/12/16 

Encaminhado à CCP. 

6.  PL 42/15  Sérgio Vidigal Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 
para. 

Subtenente 
Gonzaga Pela aprovação. 

31/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
1/9/16 

Encaminhado à CCJC. 

7.  PL 469/15  
PL 2874/15 Laerte Bessa 

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e 
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, para conferir tratamento mais rígido a 
crimes graves e dá outras providências. 

Major Olimpio 
Pela aprovação deste e pela 
rejeição do apensado, com 

emendas. 

6/7/16 
Aprovado o parecer. 

 
2/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

8.  PL 482/15  Capitão Augusto 

Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que 
Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos 
de Bombeiros Militares dos Estados e do 
Distrito Federal, e dá outras providências.  

Pastor Eurico Pela aprovação, com adoção 
das emendas da CTASP 

18/10/16 
Aprovado o parecer. 

 
19/10/16 

Encaminhado à CCJC. 

9.  PL 484/15  Carlos Manato 

Proíbe a fabricação e comercialização de 
banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003 - Estatuto do 
Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou 
comercializados no país. 

Eduardo Bolsonaro Pela aprovação, com 
substitutivo. 

2/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

10.  PL 494/15  Capitão Augusto 

Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza 
as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros 
Militares dos Estados e do Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

Major Olímpio Pela aprovação. 

1º/6/2016 
Aprovado o parecer. 

 
3/6/16 

Encaminhado à 
CTASP. 

11.  PL 507/15  Major Olimpio 

Altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 
1969, que reorganiza as Polícias Militares e os 
Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, 
dos Território e do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

Capitão Augusto Pela aprovação, com emenda. 

1º/6/2016 
Aprovado. 

 
3/6/16 

Encaminhado à 
CTASP. 

12.  PL 583/15  Major Olimpio 

Altera o art. 6º, do Decreto-Lei nº 667, de 2 de 
julho de 1969, que reorganiza as Polícias 
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares 
dos Estados, dos Territórios e do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

Alberto Fraga Pela aprovação, com 
substitutivo. 

11/5/16 
Aprovado o parecer. 

 
17/5/16 

Encaminhado à CCP. 

13.  PL 704/15  Ronaldo 
Benedet 

Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho 
de 1994, e dá outras providencias. Alberto Fraga Pela aprovação, com emendas. 

11/5/16 
Aprovado o parecer. 

 
17/5/16 

Encaminhado à CCP. 

14.  PL 716/15  Alberto Fraga 
Institui o estágio de estudantes de direito nas 
Polícias Civil e Militar do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 

Major Olimpio 
Parecer com complementação 
de voto pela aprovação, com 

substitutivo. 

11/5/16 
Aprovado o parecer, 

com complementação 
de voto. 

 
17/5/16 

Encaminhado à CCP. 

15.  PL 735/11  Otavio Leite 

Considera de Especial interesse para o País, a 
prática regular de atividades físicas e 
desportivas por Policiais Federais, Policiais 
Rodoviários Federais, Policiais Ferroviários 
Federais, Policiais Civis, Policiais Militares, e 
Bombeiros Militares, e determina sua 
incorporação nas rotinas dessas corporações. 

Alexandre Leite Pela aprovação, com 
substitutivo. 

11/5/16 
Aprovado o parecer. 

 
17/5/16 

Encaminhado à CCP. 
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Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  RELATOR  PARECER  RESULTADO  

16.  PL 745/15  Alberto Fraga 

Dispõe sobre promoções de servidores 
militares (Policia Militar e Corpos de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo 
Distrito Federal. 

Major Olimpio Pela aprovação. 

11/5/16 
Aprovado o parecer. 

 
17/5/16 

Encaminhado à CCP. 

17.  PL 854/15  Conceição 
Sampaio 

Torna obrigatória a manutenção de ao menos 
1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha em 
escolas e bibliotecas públicas, unidades de 
saúde e delegacias de polícia. 

Carmen Zanotto Pela aprovação. 

21/6/16 
Aprovado o parecer. 

 
22/6/16 

Encaminhado à CFT. 

18.  PL 857/15  Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e 
dá outras providências. Major Olímpio Pela aprovação. 

1º/6/2016 
Aprovado. 

 
3/6/16 

Encaminhado à CCJC. 

19.  PL 924/15  Dâmina Pereira Obriga a instalação de detectores de metais na 
portaria de estádios e ginásios. Ronaldo Martins Pela aprovação, com 

substitutivo. 

18/10/16 
Aprovado o parecer. 

 
19/10/16 

Encaminhado à 
CESPO. 

20.  PL 1259/15  
PL 3265/15 Alberto Fraga 

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos 
Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiro 
Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 
7.479, de 02 junho de 1986; acrescenta o art. 
69-A a este e altera o art. 29 da Lei de 
Promoção dos Oficiais da CBMDF, de que trata 
a Lei 6.302, de dezembro de 1975. 

Aluisio Mendes Pela aprovação deste e do 
apensado, com substitutivo. 

1º/6/2016 
Aprovado o parecer. 

 
3/6/16 

Encaminhado à 
CTASP. 

21.  PL 1277/15  
PL 2117/15  Luciano Ducci 

Altera o art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992, para caracterizar como atos de 
improbidade administrativa as condutas que 
menciona. 

Subtenente 
Gonzaga (parecer 

vencedor) 

Parecer vencedor pela rejeição 
deste e do PL 2.177/15, 

apensado. 

9/11/16 
Aprovado o parecer 

Vencedor. 
 

10/11/16 
Encaminhado à CCJC. 

22.  PL 135 4/15  
Delegado Edson 

Moreira 

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 
7.209, de 1984, parte geral do Código Penal 
que trata da extinção de benefícios destinados 
aos presos que durante benefícios temporários 
empreenderem fuga, cometem crimes ou 
promoverem rebeliões dentro das unidades 
prisionais, comunicando-se aos artigos 
respectivos na Lei nº 7.210, de 1984, Lei de 
Execução Penal. 

Silas Freire Pela aprovação, com 
substitutivo. 

11/5/16 
Aprovado o parecer. 

 
17/5/16 

Encaminhado à CCP. 

23.  PL 1359/11  
PL 2924/11 Iracema Portella 

Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 
1986, definindo critérios para as diretrizes para 
doação ao Fundo Nacional Antidrogas 
(FUNAD) e utilização dos recursos. 

Capitão Augusto Pela aprovação deste e do 
apensado, com substitutivo. 

21/6/16 
Aprovado o parecer. 

 
22/6/16 

Encaminhado à CFT. 

24.  PL 1388/15  Rômulo Gouveia 
Torna obrigatória a informação sobre a 
condição de pessoa com deficiência vítima de 
infrações penais em Registros de Ocorrências. 

Vitor Valim Pela aprovação. 

20/9/16 
Aprovado o parecer. 

 
20/9/16 

Encaminhado à CCJC. 

25.  PL 1506/15  Ezequiel 
Fonseca 

Institui o Dia Nacional da Ressocialização no 
Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social 
quando considerado o regime aberto ou 
semiaberto, e dá outras providências. 

Silas Freire Pela aprovação, com 
substitutivo. 

11/5/16 
Aprovado o parecer. 

 
17/5/16 

Encaminhado à CCP. 
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Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  RELATOR  PARECER  RESULTADO  

27.  PL 1587/15  Major Olimpio 

Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do 
Torcedor, revogando dispositivos que dispõem 
sobre torcida organizada, e dá outras 
providências. 

Carlos Henrique 
Gaguim 

Pela aprovação, com 
substitutivo 

13/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
16/12/16 

Encaminhado à 
CESPO. 

28.  PL 1627/15  Alberto Fraga Altera a Lei n.º 10.486 de 04 de julho de 2002. Ademir Camilo Pela aprovação. 

18/10/16 
Aprovado o parecer. 

 
19/10/16 

Encaminhado à 
CTASP. 

29.  PL 1671/15  Shéridan 

Institui a realização de campanhas publicitárias 
no Rádio e na Televisão para combater o 
assédio moral (bullying) e o assédio moral 
virtual (cyberbullying) e dá outras providências. 

Alexandre Baldy Pela aprovação, com emenda 

9/11/16 
Aprovado o parecer. 

 
10/11/16 

Encaminhado à CCJC. 

30.  PL 1723/15  Major Olimpio 

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal, incluindo 
como causa de aumento de pena o emprego 
de arma ou de objeto perfurante, cortante, 
contundente, perfurocortante, 
perfurocontundente, no crime de roubo, e dá 
outras providências. 

Subtenente 
Gonzaga 

Pela aprovação, com 
substitutivo. 

18/5/16 
Aprovado o parecer. 

 
25/5/16 

Encaminhado à CCJC. 

31.  
PL 1993/15  

PL 4911/16 
PL 6296/16 

Mariana 
Carvalho 

Dispõe sobre a dispensa de revista dos 
portadores de próteses metálicas por portas 
magnéticas ou dispositivos de segurança 
semelhantes. 

Carlos Henrique 
Gaguim 

Pela aprovação deste e dos 
apensados, com substitutivo. 

13/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
16/12/16 

Encaminhado à CPD. 

32.  

PL 2020/07  
(Emendas do 

Senado  
Federal)  

Elcione 
Barbalho 

Dispõe sobre normas gerais de segurança em 
casas de espetáculos e similares. 

Subtenente 
Gonzaga 

Pela aprovação das Emendas 
do Senado Federal nºs 1, 2, 3 e 

4. 

21/6/16 
Aprovado o parecer. 

 
22/6/16 

Encaminhado à CCP. 

26.  PL 1530/15  Efraim Filho 
Dispõe sobre medidas de prevenção e 
repressão ao contrabando, e dá outras 
providências. 

Arnaldo Faria de 
Sá Pela aprovação. 

30/11/16 
Aprovado o parecer, 

com complementação 
de voto. 

 
13/12/16 

Encaminhado à CCJC. 

33.  PL 2026/15  Rodrigo de 
Castro 

Institui o Plano Nacional de Redução de 
Homicídios e dá providências correlatas. Laerte Bessa Pela aprovação. 

18/10/16 
Aprovado o parecer. 

 
19/10/16 

Encaminhado à CCJC. 

34.  PL 2106/15  Capitão Augusto 

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do 
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para 
assegurar aos policiais e bombeiros militares a 
carga horária de 120 horas mensais, bem 
como a remuneração em dobro dos feriados 
trabalhados nos casos que especifica, e da 
outras providências. 

Subtenente 
Gonzaga 

Parecer com complementação 
de voto pela aprovação, com 

emendas. 

18/5/16 
Aprovado o parecer, 

com complementação 
de voto. 

 
25/5/16 

Encaminhado à CFT. 

35.  PL 2252/15  Roberto Alves 

Dispõe sobre a cassação de inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 
de estabelecimentos e empresas envolvidas 
com o tráfico de pessoas e com a exploração 
sexual. 

Ronaldo Martins 
Pela aprovação deste e da 
emenda apresentada na 

CSPCCO, com substitutivo. 

21/6/16 
Aprovado o parecer. 

 
22/6/16 

Encaminhado à CFT. 
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Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  RELATOR  PARECER  RESULTADO  

36.  PL 2302/15  Cabo Sabino 

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de 
agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir 
que os guardas municipais, assim como os 
demais agentes de segurança pública, serão 
recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à 
disposição da autoridade competente, quando 
sujeitos a prisão antes de condenação 
definitiva, na forma que indica. 

Capitão Augusto Pela aprovação. 

1º/6/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/6/16 

Encaminhado à CCJC. 

37.  PL 2310/15  Carlos Manato 

Altera o inciso VII do § 2º do art. 121 e § 12 do 
art. 129, ambos do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 (Código Penal), e o 
inciso I-A do art. 1º da Lei 8.072, de 25 de julho 
de 1990 (Lei de Crimes Hediondos). 

Alexandre Leite Pela aprovação. 

25/10/16 
Aprovado o parecer. 

 
31/10/16 

Encaminhado à CCJC. 

38.  PL 2416/15  Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em 
vídeo das ações policiais. Laudívio Carvalho Pela aprovação, com 

substitutivo 

21/6/16 
Aprovado o parecer. 

 
22/6/16 

Encaminhado à CCJC. 

39.  PL 2442/15  CPI JOVEM 

Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento 
aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de julho 
como a data nacional de enfrentamento aos 
homicídios. 

Laura Carneiro 
Parecer com complementação 
de voto pela aprovação, com 

emendas. 

18/5/16 
Aprovado o parecer, 

com complementação 
de voto. 

 
7/6/16 

Encaminhado à CCJC. 

40.  PL 2681/15  CPICARCE 
Exclui a exigência de que as penitenciárias 
masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano. 

Alberto Fraga 
(parecer vencedor) Pela rejeição. 

13/7/16 
Aprovado o parecer 

vencedor. 
 

3/8/16 
Encaminhado à CCJC. 

41.  PL 2684/15  CPICARCE 
Dispõe sobre o prazo para o julgamento de 
requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal. 

Subtenente 
Gonzaga Pela aprovação. 

18/5/16 
Aprovado o parecer. 

 
20/5/16 

Encaminhado à CCJC 

42.  PL 2687/15  CPICARCE 
Estabelece que as instalações da penitenciária 
devem contar com equipamento eletrônico de 
captação de sinais ópticos e acústicos. 

Carlos Henrique 
Gaguim Pela aprovação. 

18/10/16 
Aprovado o parecer. 

 
19/10/16 

Encaminhado à CCJC. 

43.  PL 2696/15  CPICARCE 
Institui o Centro de Monitoramento e 
Acompanhamento da Execução de Penas e 
Medidas Alternativas. 

Cabo Sabino Pela aprovação. 

13/9/16 
Aprovado o parecer. 

 
14/9/16 

Encaminhado à CCJC. 

44.  PL 3159/15  Vinicius 
Carvalho 

Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal. 

Ronaldo Martins Pela aprovação. 

21/6/16 
Aprovado o parecer. 

 
22/6/16 

Encaminhado à CCJC. 

45.  PL 3184/15  Alberto Fraga 

Altera a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 
2009, que dispõe sobre a identificação criminal 
do civilmente identificado, regulamentando o 
art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal. 

Delegado Waldir Pela aprovação, com 
substitutivo. 

13/9/16 
Aprovado o parecer. 

 
28/9/16 

Encaminhado à CCJC. 
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46.  PL 3201/15  Covatti Filho 

Dispõe sobre a destinação de recursos 
provenientes da venda de veículos 
apreendidos em leilões para a área de 
segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal. 

Cabo Sabino Pela aprovação. 

2/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/8/16 

Encaminhado à CVT. 

47.  PL 3230/15  
PL 4565/16  João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes 

Hediondos. Cabo Sabino 
Parecer com complementação 
de voto pela aprovação deste e 
do apensado, com substituivo. 

13/7/16 
Aprovado o parecer, 

com complementação 
de voto. 

 
2/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

48.  PL 3376/15  Senado Federal 

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, 
para incluir o crime de posse ou porte ilegal de 
arma de fogo de uso restrito no rol dos crimes 
hediondos. 

Alexandre Baldy Pela aprovação. 

25/10/16 
Aprovado o parecer. 

 
31/10/16 

Encaminhado à CCJC. 

49.  PL 3458/15  Capitão Augusto 

Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de 
julho de 1969, para assegurar aos policiais e 
bombeiros militares o direito de transferência 
mediante permuta. 

Cabo Sabino Pela aprovação. 

13/7/16 
Aprovado o parecer. 

 
2/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

50.  PL 3695/15  Cabo Daciolo 

Concede anistia aos bombeiros militares do 
Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na 
corporação militar realizado no ano de 1998. 

Capitão Augusto Pela aprovação. 

2/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

51.  

PL 3734/12  
PL 3461/08 
PL 7258/10 
PL 2161/11 
PL 2723/11 

Poder Executivo 

Disciplina a organização e o funcionamento 
dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública, nos termos do § 7º do art. 144 da 
Constituição, institui o Sistema Único de 
Segurança Pública – SUSP, dispõe sobre a 
segurança cidadã, e dá outras providências. 

Alexandre Baldy 

Pela aprovação deste, com sete 
emendas e adoção da emenda 
da Comissão de Educação, e 

pela rejeição dos PLs 
3.461/2008, 7.258/2010, 

2.161/2011 e 2.723/2011, 
apensados. 

13/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
16/12/16 

Encaminhado à CFT. 

52.  

PL 3832/15  
PL 404/15 
PL 860/15 

PL 1720/15 
PL 2686/15 
PL 5682/16 

Senado Federal 

Acrescenta artigos à Lei nº 12.594, de 18 de 
janeiro de 2012, para dispor sobre a revista 
pessoal nas unidades de internação do 
Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase). 

Pompeo de Mattos Pela aprovação deste e rejeição 
dos apensados. 

14/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
15/12/16 

Encaminhado à CCJC. 

53.  PL 3853/15  Laudivio 
Carvalho 

Disciplina a utilização de animais domésticos 
pelas forças policiais. Rocha Pela aprovação. 

2/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/8/16 

Encaminhado à 
CMDAS. 

54.  PL 3875/15  Cabo Sabino 
Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, 
para dispor sobre a segurança nos eventos 
esportivos profissionais. 

Carlos Henrique 
Gaguim Pela aprovação. 

2/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/8/16 

Encaminhado à 
CESPO. 

55.  PL 4246/15  Marcelo Belinati 

Dispõe sobre a elaboração de estatística sobre 
a violência contra a pessoa idosa, objetivando 
promover a proteção das pessoas desta faixa 
etária na forma que especifica. 

Hugo Leal (parecer 
vencedor) 

Parecer vencedor, pela 
rejeição. 

25/10/16 
Aprovado o parecer 

vencedor. 
 

31/10/16 
Encaminhado à CCJC 
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56.  PL 4298/16  Rômulo Gouveia 

Acrescenta um art. 27-A à Lei nº  10.671, de 15 
de maio de 2003, para estabelecer a 
obrigatoriedade de preenchimento de relatório 
de viagem, por parte do motorista do veículo 
coletivo de transporte de torcedores para 
atividades desportivas. 

Pedro Vilela Pela aprovação. 

13/12/16 
Aprovado. 

 
15/12/16 

Encaminhado à 
CESPO. 

57.  PL 4367/16  Cabo Daciolo 
Dispõe sobre a reorganização das vagas de 
Concurso Público na área de Segurança 
Pública de todo País. 

Alberto Fraga Pela rejeição. 

14/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
15/12/16 

Encaminhado à 
CTASP. 

58.  PL 4372/16  Wadih Damous 

Altera e acrescenta dispositivo à Lei 12.850, de 
2 de agosto de 2013 que "Define organização 
criminosa e dispõe sobre a investigação 
criminal, os meios de obtenção da prova, 
infrações penais correlatas e o procedimento 
criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a 
Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras 
providências". 

Delegado Edson 
Moreira Pela rejeição. 

30/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
30/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

59.  PL 4434/16  Àtila A. Nunes 

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 
para determinar o cumprimento da pena por 
presos primários preferencialmente em 
estabelecimentos prisionais exclusivos e dá 
outras providências. 

Delegado Edson 
Moreira Pela aprovação. 

13/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
15/12/16 

Encaminhado à CCJC. 

60.  PL 4454/16  Alberto Fraga Cria o Batalhão Universitário da Polícia Militar 
do Distrito Federal. 

Delegado Edson 
Moreira Pela aprovação. 

20/9/16 
Aprovado o parecer. 

 
20/9/16 

Encaminhado à CCJC. 

61.  PL 4467/16  Alberto Fraga 
Dispõe sobre a proibição aos Municípios que 
mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada. 

Cabo Sabino Pela aprovação, com emendas. 

2/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/8/16 

Encaminhado à 
CTASP. 

62.  PL 4468/16  Alberto Fraga 
Institui o Sistema Nacional de Informações 
sobre Pessoas Procuradas pela Justiça e dá 
outras providências 

Pedro Vilela Pela aprovação. 

13/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
15/12/16 

Encaminhado à CCJC. 

63.  PL 4471/16  Alberto Fraga 
Altera o Decreto-Lei Nº 1.001, de 21 de outubro 
de 1969 (Código Penal Militar), e dá outras 
providências. 

Laura Carneiro Pela aprovação. 

30/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
30/8/16 

Encaminhado à 
CREDN 

64.  PL 4484/16  Weverton Rocha 

Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 
2001, parra assegurar a transferência de 
recursos do Fundo Nacional de Segurança 
Pública - FNSP para os Municípios que sejam 
sedes de penitenciárias, colônias agrícolas, 
industriais ou similares, casas do albergado, 
centros de observação e hospitais de custódia 
e tratamento psiquiátrico. 

Subtenente 
Gonzaga Pela aprovação. 

31/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
1/9/16 

Encaminhado à CFT 
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65.  PL 4494/16  Major Olimpio 
Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 
2014, que dispõe sobre o estatuto das Guardas 
Municipais. 

Cabo Daciolo Pela aprovação. 

2/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

66. 4 PL 4535/16  Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional 
de Homicídios. Cabo Sabino Pela aprovação. 

2/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

67.  PL 4627/16  Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, 
para dispor sobre a revista privada. João Rodrigues Pela aprovação. 

2/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

68.  PL 4887/16  Cabo Daciolo 

Estabelece as condições para o exercício da 
atividade de Guarda-Vidas, dispõe sobre a 
carga horária máxima de serviço, grau de 
escolaridade e estabelece o adicional de 
insalubridade em caso de exposição excessiva 
ao sol. 

Pastor Eurico Pela aprovação. 

13/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
15/12/16 

Encaminhado à 
CTASP. 

69.  PL 4893/16  Alberto Fraga 

Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, 
de 2 de julho de 1969, para conceder acesso a 
sistemas oficiais de informações sobre 
cidadãos. 

Rocha Pela aprovação. 

13/7/16 
Aprovado o parecer. 

 
2/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

70.  PL 4894/16  Reginaldo Lopes 

Dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados pelos órgãos de Segurança 
Pública da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios em relação a sua transparência e 
prestação de contas e cria a Lei de Acesso à 
Informação na Segurança Pública - LAISP. 

Silas Freire 
Parecer com complementação 
de voto pela aprovação, com 

emenda. 

6/7/16 
Aprovado o parecer 

com complementação 
de voto. 

 
2/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

71.  PL 4941/16  Delegado Waldir Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – 
Lei de Execução Penal. Jair Bolsonaro Pela aprovação, com emenda. 

13/9/16 
Aprovado o parecer. 

 
14/9/16 

Encaminhado à CCJC. 

72.  PL 4947/16  Delegado Waldir Altera a Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006. Ezequiel Teixeira Pela aprovação 

20/9/16 
Aprovado o parecer. 

 
4/10/16 

Encaminhado à CCJC. 

73.  PL 5090/16  Onyx Lorenzoni 

Dá nova redação ao artigo 28 da Lei nº 11.343, 
de 23 de agosto de 2006, tipificando a conduta 
de proibição de importação para consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou 
regulamentar. 

Pastor Eurico Pela aprovação. 

2/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

74.  PL 5201/16  CPICIBER 
Altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, 
autorizando o uso dos recursos do Fistel por 
órgãos da polícia judiciária. 

Alexandre Baldy Pela aprovação, com emenda 

16/11/16 
Aprovado o parecer. 

 
17/11/16 

Encaminhado à CCTCI. 

75.  PL 5242/16  Delegado Edson 
Moreira 

Disciplina o fornecimento de dados captados 
por circuito fechado de televisão. Alexandre Baldy Pela aprovação, com emenda 

30/11/16 
Aprovado o parecer. 

 
2/12/16 

Encaminhado à CCJC. 
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76.  PL 5283/16  Cabo Sabino 

Assegura aos profissionais de segurança 
pública atendimento hospitalar em local 
separado de pessoa em cumprimento de pena, 
presa em flagrante delito, investigada ou ré em 
processo penal. 

Eduardo Bolsonaro Pela aprovação com 
substitutivo. 

13/7/16 
Aprovado o parecer. 

 
2/8/16 

Encaminhado à CSSF. 

77.  PL 5362/16  Tenente Lúcio 

Estabelece normas gerais para a tramitação 
eletrônica de documentos no âmbito das 
polícias civis, militares, federal, rodoviária 
federal, ferroviária federal e dos corpos de 
bombeiros militares. 

Mauro Lopes Pela aprovação. 

2/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

78.  
PL 5394/13  

PL 5643/13 
PL 4022/15 

Jorge Tadeu 
Mudalen 

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro para proibir o ingresso ou 
permanência de pessoas utilizando capacete 
ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face 
nos estabelecimentos comerciais, públicos ou 
privados. 

Onyx Lorenzoni 
Pela aprovação deste e dos 
PLs nºs 5643/13 e 4022/15, 

apensados, com substitutivo. 

18/10/16 
Aprovado o parecer. 

 
19/10/16 

Encaminhado à CCJC. 

79.  PL 5406/16  Veneziano Vital 
do Rêgo 

Inclui um art. 41-H na Lei nº 10.671, de 15 de 
maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do 
Torcedor e dá outras providências, para 
tipificar a ausência de manifesto de embarque 
de passageiros em veículos que transportem 
torcidas organizadas. 

Aluísio Mendes Pela aprovação. 

2/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

80.  PL 5488/16  Delegado Waldir  Altera a Lei nº 13.022 de 08 de agosto de 2014. Paulo Freire Pela aprovação, com emenda. 

13/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
16/12/16 

Encaminhado à CCJC. 

81.  PL 5492/16  Cabo Daciolo 

Estabelece a periculosidade e a insalubridade 
para os órgãos integrantes do sistema de 
segurança pública, previstos em Artigo 144 da 
Constituição Federal. 

Pastor Eurico 
Parecer com complementação 
de voto pela aprovação, com 

emenda. 

13/12/16 
Aprovado o parecer, 

com complementação 
de voto. 

 
16/12/16 

Encaminhado à 
CTASP. 

82.  PL 5505/16  Rocha 

Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, que "Dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, 
define crimes e dá outras providências" 

Aluisio Mendes Pela aprovação. 

2/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
3/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

83.  PL 5556/16  Cabo Sabino Faculta às polícias a aquisição de armamentos 
de indústrias nacionais ou do exterior. Major Olimpio Pela aprovação, com 

substitutivo. 

16/11/16 
Aprovado o parecer. 

 
17/11/16 

Encaminhado à CFT. 

84.  PL 5618/16  Hildo Rocha Cria o Cadastro Nacional de Pessoas 
Condenadas por Crime de Estupro Carmen Zanotto Pela aprovação. 

13/9/16 
Aprovado o parecer. 

 
14/9/16 

Encaminhado à CFT. 

85.  PL 5776/16  Cabo Sabino  

Altera o art. 23 do Decreto-lei nº 667, de 2 de 
julho de 1969, para permitir que o policial militar 
fardado participe, como ouvinte, de 
manifestações de caráter político-partidário. 

Carlos Henrique 
Gaguim Pela aprovação. 

13/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
16/12/16 

Encaminhado à CCJC. 
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86.  PL 5825/16  Jair Bolsonaro Dispõe sobre as ações contraterroristas e dá 
outras providências. Eduardo Bolsonaro Pela aprovação, com 

substitutivo. 

13/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
16/12/16 

Encaminhado à 
CREDN. 

87.  PL 5866/16  Cabo Sabino Dispõe sobre o tempo útil das viaturas policiais 
e de bombeiros. 

Subtenente 
Gonzaga Pela aprovação. 

9/11/16 
Aprovado o parecer. 

 
10/11/16 

Encaminhado à CCJC. 

88.  PL 5867/16  Cabo Sabino 

Inclui um parágrafo único ao caput do artigo 13 
do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 
1969 – Código Penal Militar, afastando a 
incidência do dispositivo em relação aos 
militares estaduais. 

Alberto Fraga Pela aprovação. 

14/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
15/12/16 

Encaminhado à 
CREDN. 

89.  PL 5934/16  Rômulo Gouveia 

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 
para tornar obrigatória a avaliação de risco 
quando da necessidade da prestação de 
atenção à saúde de custodiados, fora dos 
estabelecimentos penais. 

Aluisio Mendes Pela aprovação, com emenda. 

25/10/16 
Aprovado o parecer. 

 
31/10/16 

Encaminhado à CCJC 

90.  PL 6050/13  Guilherme Mussi 

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver 
sob investigação ou respondendo processo por 
ter efetuado disparos com arma de fogo contra 
indivíduo que está em prática do ato delituoso, 
no exercício de suas atribuições, somente 
poderão sofrer possíveis punições e 
afastamentos se houver sentença penal 
condenatória oriunda do Poder Judiciário. 

Delegado Éder 
Mauro 

Pela aprovação deste e da 
emenda apresentada, com 

substitutivo. 

13/7/16 
Aprovado o parecer. 

 
2/8/16 

Encaminhado à CCJC. 

91.  PL 6051/16  
PL 6052/16 Alberto Fraga 

Altera a Lei nº 7210/84, dispondo sobre 
execução de pena em estabelecimentos 
penais federais. 

Cabo Sabino Pela rejeição deste e aprovação 
do PL 6.052/16, apensado. 

25/10/16 
Aprovado o parecer. 

 
31/10/16 

Encaminhado à CFT. 

92.  PL 6185/16  Valdir Colatto 

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 
1986, que institui o Código Brasileiro de 
Aeronáutica, para dispor sobre o transporte de 
cães de corporações militares. 

Delegado Waldir Pela aprovação, com 
substitutivo. 

13/12/16 
Aprovado o parecer, 
contra o voto do Dep. 

Cabo Sabino. 
 

16/12/16 
Encaminhado à CVT. 

93.  PL 6 193/16  Cabo Sabino 
Concede anistia aos agentes penitenciários 
responsabilizados pelas rebeliões ocorridas no 
Estado do Ceará em maio de 2016. 

Vítor Valim Pela aprovação. 

30/11/16 
Aprovado o parecer. 

2/12/16 
Encaminhado à CCJC. 

94.  PL 6199/16  Otavio Leite 

Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, 
para incluir os crimes atentatórios contra a vida 
de candidatos a cargos eletivos no rol de 
infrações penais passíveis de investigação 
pelo Departamento de Política Federal. 

Alexandre Baldy Pela aprovação. 

13/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
15/12/16 

Encaminhado à CCJC. 

95.  PL 6240/13  Senado Federal 

Acrescenta art. 149-A ao Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 
para tipificar o crime de desaparecimento 
forçado de pessoa, e acrescenta inciso VIII ao 
art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, 
para considerar esse crime hediondo. 

Alexandre Leite Pela aprovação, com 
substitutivo. 

13/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
16/12/16 

Encaminhado à CCJC. 
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96.  PL 6424/13  Paulão 

Estabelece a notificação compulsória, no 
território nacional, no caso de violência contra 
transexuais, travestis, lésbicas, bissexuais e 
gays que forem atendidos em serviços de 
saúde públicos ou privados. 

Ezequiel Teixeira Pela rejeição. 

13/12/16 
Aprovado o parecer. 

 
15/12/16 

Encaminhado à CDHM. 

97.  PL 7422/14  Jair Bolsonaro 

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 1º, do art. 
70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
para incluir, de forma expressa, as Polícias 
Militares dos Estados e do Distrito Federal no 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
bem como disciplinar o exercício das atividades 
de policiamento ambiental. 

Alberto Fraga Pela aprovação. 

21/6/16 
Aprovado o parecer. 

 
22/6/16 

Encaminhado à CCP 
(Pareceres divergentes) 

98.  PL 7553/1 4  
PL 79/15 Marcos Rogério 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
para permitir a divulgação de imagem de 
criança e adolescente a quem se atribua ato 
infracional, e dá outras providências. 

João Rodrigues Pela aprovação deste e rejeição 
do apensado. 

30/11/16 
Aprovado o parecer. 

 
2/12/16 

Encaminhado à CSSF. 

99.  PL 7885/14  
PL 4472/16 

Subtenente 
Gonzaga 

Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, 
para regulamentar a perda de cargo ou função 
pública, no caso de tortura praticada por 
integrante de órgão de segurança pública. 

Laudívio Carvalho Pela aprovação deste e do 
apensado, com substitutivo. 

21/6/16 
Aprovado o parecer. 

 
22/6/16 

Encaminhado à CCJC. 

100.  
PL 7911/14  

PL 993/15 
Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de 

segurança em estacionamentos. Eduardo Bolsonaro 

Pela aprovação deste, da 
emenda apresentada, e do PL 

993/15 apensado, com 
substitutivo. 

13/7/16 
Aprovado o parecer. 

 
2/8/16 

Encaminhado à CDEIC. 

101.  PL 7951/14  Renato Simões 

Concede anistia, anula e revoga condenações, 
ações penais e inquéritos policiais contra 
pessoas e lideranças dos movimentos sociais, 
sindicais e estudantis que participaram de 
greves, ocupações de fábricas, ocupações de 
terras, ocupações de escolas, manifestações e 
atividades públicas, revoga a Lei de Segurança 
Nacional (LSN) e dá outras providências. 

Laudivio Carvalho Pela rejeição. 

25/10/16 
Aprovado o parecer. 

 
31/10/16 

Encaminhado à CCJC. 

102.  PL 8248/14  Flávia Morais 

Determina a inclusão de procedimentos de 
primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias 
militares. 

Cabo Daciolo Pela aprovação, com emenda. 

18/5/16 
Aprovado o parecer. 

 
25/5/16 

Encaminhado à CCJC. 

103.  PLP 34/15  
Leonardo 

Picciani e Carlos 
Sampaio 

O Congresso Nacional, nos termos do artigo 
22, parágrafo único, da Constituição Federal, 
delega aos Estados-Membros e ao Distrito 
Federal competência legislativa sobre 
questões específicas relacionadas à processo 
penal. 

Gilberto 
Nascimento Pela rejeição. 

13/9/16 
Aprovado o parecer. 

 
14/9/16 

Encaminhado à CCJC. 



65

Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  RELATOR  PARECER  RESULTADO  

104.  PLP 78/15  Hélio Leite 
Altera a Lei Complementar n. 79, de 7 de 
janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário 
Nacional - Funpen. 

Alberto Fraga 
Pela aprovação, com adoção 

do Substitutivo da Comissão de 
Educação. 

11/5/16 
Aprovado o parecer. 

 
17/5/16 

Encaminhado à CCP. 

105.  PLP 162/15  Mandetta 

Altera a redação do art. 3º da Lei 
Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, 
que "Cria o Fundo Penitenciário Nacional - 
FUNPEN, e dá outras providências". 

Carlos Henrique 
Gaguim Pela aprovação. 

21/6/16 
Aprovado o parecer. 

 
22/6/16 

Encaminhado à CFT. 

106.  PLP 186/15  Índio da Costa 
Cria o Plano Plurianual de Redução da 
Violência e dispõe sobre o Planejamento e sua 
transparência na Segurança Pública. 

Ezequiel Teixeira Pela Aprovação. 

31/8/16 
Aprovado o parecer. 

 
1/9/16 

Encaminhado à CFT. 

 

Tabela 1.1 Proposições Apreciadas na Comissão – Apensadas

Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  OBSERVAÇÃO  

1.  PL 79/15  Pompeo de Mattos Proíbe qualquer exibição de imagens ou som de crianças e adolescentes envolvidos em ato 
infracional. Apensado ao PL 7.553/14 

2.  PL 404/15  Luiza Erundina Acrescenta artigos à Lei 12.594 de 18 de janeiro de 2012, Sistema de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) para dispor sobre a revista pessoal. Apensado ao PL 3832/15 

3.  PL 860/15  Eduardo Bolsonaro e 
outros 

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para tornar obrigatória a revista pessoal aos 
visitantes em estabelecimentos prisionais. 

Apensado ao PL 404/15 
que está apensado ao PL 

3832/15 

4.  PL 993/15  Romulo Gouveia Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de monitoramento nos 
estacionamentos de centros comerciais. Apensado ao PL 7911/14. 

5.  PL 1720/15  Marcos Rogério Acrescenta parágrafos ao art. 41 da Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução 
Penal, para dispor sobre a revista nos estabelecimentos prisionais. 

Apensado ao PL 860/15 
que está apensado ao PL 
404/15 que está apensado 

ao PL 3832/15 

6.  PL 2117/15  Luiz Couto e Paulão Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e dá outras providências. Apensado ao PL 1277/15. 

7.  PL 2161/11  Alessandro Molon Estabelece critérios para o repasse de recursos federais para programas de segurança 
pública aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Apensado ao PL 3734/12 

8.  PL 2686/15  CPICARCE Determina que os estabelecimentos penitenciários disponham de escâner corporal, ao qual 
devem se submeter todos que queiram ter acesso ao referido estabelecimento. 

Apensado ao PL 1720/15, 
que está apensado ao PL 
404/15 que está apensado 

ao PL 3832/15  

9.  PL 2723/11  Romero Rodrigues Estabelece a obrigatoriedade de prestar informações sobre a criminalidade para que um 
ente federado tenha acesso aos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Apensado ao PL 3734/12 

10.  PL 2874/15  Takayama Dispõe sobre a inclusão do crime de roubo e roubo qualificado na regra da Lei n.o 8.072, de 
25 de julho de 1990, Lei de Crimes Hediondos. Apensado ao PL 469/15 
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Tabela 2 Outras Saídas

Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  OBSERVAÇÃO  

11.  PL 2924/11  CEDROGA 
Permite a dedução, do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, de doações e 
patrocínios no apoio a projetos apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas 
relacionados à recuperação de usuários de drogas, e dá outras providências. 

Apensado ao PL 1359/11 

12.  PL 3265/15  Alberto Fraga 
Altera os arts. 24, 66, 69, 77 e 122 do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do 
DF, de que trata a Lei nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984, sobre a licença para 
acompanhar cônjuge; acrescenta o art. 68-A. 

Apensado ao PL 1259/15 

13.  PL 3461/08  Raul Jungmann Regulamenta o § 7º do art. 144 da Constituição Federal, insti tuindo conjunto de ações 
coordenadas que constituem o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Apensado ao PL 3734/12 

14.  PL 4022/15  Joaquim Passarinho 
Altera a Lei nº 9.503, de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasileiro", para proibir, 
como medida de segurança pública, o uso de capacete em estabelecimentos comerciais, 
assim como em via pública quando o condutor não estiver dirigindo o veículo. 

Apensado ao PL 5394/13 

15.  PL 4472/16  Alberto Fraga Altera o § 5º do art. 1º da lei 9.455 de 07 de abril de 1997. Apensado ao PL 7885/14 

16.  PL 4565/16  Laudivio Carvalho Altera o artigo 150 do Código Penal e acrescenta os § 6º,7º e 8º para aumentar a pena do 
crime de invasão de domicílio e dá outras providências. Apensado ao PL 3230/15 

17.  PL 4911/16  Arnaldo Faria de Sá 
Dispõe sobre a sinalização obrigatória dos detectores de metais que empreguem radiação 
eletromagnética e desobriga os portadores de marca-passo de submeterem-se a esses 
aparelhos. 

Apensado ao PL 1993/15 

18.  PL 5643/13  Major Fábio Estabelece punição para a utilização de capacete de motociclista ou cobertura que impeça 
a identificação da pessoa no interior de estabelecimentos comerciais. Apensado ao PL 5394/13 

19.  PL 5682/16  Carmen Zanotto 
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para tornar obrigatória a instalação de 
equipamentos eletrônicos, não invasivos, de varredura corporal e proíbe a realização de 
revista intima para a entrada de pessoas nos estabelecimentos penais. 

Apensado ao PL 860/15 
que está apensado ao PL 

3832/15 

20.  PL 6052/16  Alberto Fraga Altera a Lei nº 7210/84, dispondo sobre execução de pena em estabelecimentos penais 
federais. Apensado ao PL 6051/16 

21.  PL 6296/16  
Antônio Carlos 
Mendes Thame 

Dispõe sobre a dispensa da passagem dos portadores de marca-passo ou de aparelho 
similar através de portas detetoras de metal ou por dispositivos de segurança com igual 
finalidade. 

Apensado ao PL 4911/16 
que está apensado ao PL 

1993/15 

22.  PL 7258/10  William Woo Institui os Planos Nacionais de Segurança Pública e de Execução Penal e estabelece a sua 
avaliação e dá outras providências. Apensado ao PL 3734/12. 

Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  
OCORRÊNCIA  

(DATA/TIPO)  
SAÍDA DA  

 COMISSÃO/ OBSERVAÇÃO  

1.  PDC 154/15  CREDN 

Aprova o texto do Tratado entre a República Federativa 
do Brasil e o Reino da Bélgica sobre Auxílio Jurídico 
Mútuo em Matéria Penal, assinado em Brasília, em 7 de 
maio de 2009. 

17/11/16 
Aprovado no Plenário da 
Câmara dos Deputados 

17/11/16 
Encaminhado à CCP. 

2.  PL 401/15  Alberto Fraga Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal.  6/3/15 

Apensado ao PL 5776/13 

3.  PL 470/15  Laerte Bessa Altera o Código de Processo Penal para estabelecer a 
audiência de custódia, e dá outras providências.  16/4/15 

Apensado ao PL 7871/14. 

4.  PL 586/1 5  Laudivio Carvalho 

Acrescenta dispositivos e dá nova redação ao Decreto-
Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal e ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal. 

 Apensado ao PL 470/15 que está 
apensado ao PL 7871/14. 
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5.  PL 611/15  Rômulo Gouveia 
Altera o Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, 
Código de Processo Penal, dispondo sobre o 
comparecimento de custodiados às audiências. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

14/3/16 
Encaminhado à CCP. 

6.  PL 783/15  Willian Woo 
Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941-Código de Processo Penal relativos ao 
inquérito policial, e dá outras providências 

 31/3/15 
Apensado ao PL 5776/13. 

Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  
OCORRÊNCIA  

(DATA/TIPO)  
SAÍDA DA  

 COMISSÃO/ OBSERVAÇÃO  

7.  PL 997/15  Giacobo 

Altera a Lei nº 8.072 de 25 de julho de 1990, o Decreto-
Lei nº 2848 de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
a Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984, a Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e o Decreto-Lei 3.689 de 03 de 
outubro de 1941 - Código de processo penal e dá outras 
providências. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

14/3/16 
Encaminhado à CCP. 

8.  PL 1484/15  Delegado Edson 
Moreira 

Altera o inciso V do Artigo 581 do Decreto Lei 3689/1941 
e acrescenta ao artigo 6º o inciso X que trata do Recurso 
em Sentido Estrito do Código de Processo Penal 
Brasileiro. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

11/3/16 
Encaminhado à CCP. 

9.  PL 1811/15  Laerte Bessa Dispõe sobre o inquérito policial eletrônico, e dá outras 
providências.  

18/6/15 
Apensado ao PL 401/15 que está 

apensando ao PL 5776/13. 

10.  PL 1903/11  João Campos 

Acrescenta incisos e altera a redação do caput do art. 
322, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - 
Código de Processo Penal, possibilitando à autoridade 
policial conceder fiança aos autores de crimes punidos 
com detenção, independente do máximo da pena 
cominada à infração. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

16/3/16 
Encaminhado à CCP. 

11.  
PL 2016/15 

(Substitutivo do 
Senado Federal) 

Poder Executivo 
Altera a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e a Lei 
nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para dispor sobre 
organizações terroristas. 

24/2/16 
Aprovado no Plenário da 
Câmara dos Deputados 

25/2/16 
Encaminhado à CCP. 

12.  PL 2065/07  Manoel Junior 
Revoga o art. 21 do Decreto-Lei n° 3.689, de 03 de 
outubro de 1941 - o Código de Processo Penal, e dá 
outras providências. 

 Apensado ao PL 3700/97. 

13.  PL 2073/15  Laerte Bessa 
Altera os arts. 4º, 5º, 10, 13, 16 e 27 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal. 

 8/7/15 
Apensado ao PL 5776/13. 

14.  PL 2074/15  Laerte Bessa 

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - 
Código de Processo Penal para dar mais celeridade e 
eficiência aos processos penais decorrentes de auto de 
prisão flagrante, e dá outras providências. 

 
7/7/15 

Apensado ao PL 470/15 que está 
apensado ao PL 7871/14. 

15.  PL 2075/15  Laerte Bessa 
Altera os arts. 4º, 5º, 10, 13, 16 e 27 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal. 

 8/7/15 
Apensado ao PL 5776/13. 

16.  PL 2226/15  Leonardo Picciani 

Altera a redação dos §§ 1º e 2º, renumera o § 2º, para § 
6º, com redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, e 
acrescenta os §§ 3º, 4º, 5º e 7º, ao Art. 306 do Decreto-
Lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal Brasileiro. 

 
13/7/15 

Apensado ao PL 470/15, que está 
apensado ao PL 7871/14. 
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Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  
OCORRÊNCIA  

(DATA/TIPO)  
SAÍDA DA  

 COMISSÃO/ OBSERVAÇÃO  

17.  PL 2441/15  CPI JOVEM 
Aperfeiçoa o controle externo da Polícia pelo Ministério 
Público, alterando o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1940, Código de Processo Penal. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

15/3/16 
Encaminhado à CCP. 

18.  PL 2680/15  CPICARCE Institui a audiência de custódia.  
1º/9/15 

Apensado ao PL 470/15, que está 
apensado ao PL 7871/14. 

19.  PL 2685/15  CPICARCE Dispõe sobre o interrogatório por videoconferência. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

11/3/16 
Encaminhado à CCP. 

20.  P L 2762/15  Marcelo Belinati 

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
(Código de Processo Penal), para alterar a forma de se 
colher o testemunho dos agentes públicos de segurança 
nos processos judiciais. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

11/3/16 
Encaminhado à CCP. 

21.  PL 2803/15  Ronaldo Carletto Institui a audiência de custódia para os casos de prisão 
em flagrante.  

9/9/15 
Apensado ao PL 470/15, que está 

apensado ao PL 7.871/14. 

22.  
PL 2887/15  

PL 3005/15  
Manoel Junior 

Dispõe sobre a defesa técnica dos policiais envolvidos 
em processos criminais de homicídios cometidos em 
serviço. 

1º/6/16 
Recebido Memo nº 106/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a apensação ao PL 8.045/10 

7/6/16 
Encaminhado à CCP. 

23.  PL 3005/15  Alberto Fraga Regulamenta a garantia de assistência jurídica gratuita 
aos policiais civis e militares, e dá outras providências.  1º/10/15 

Apensado ao PL 2887/15. 

24.  PL 3204/15  Wilson Filho 
Qualifica os elementos de prova do inquérito policial com 
a participação da defesa técnica por advogado ou 
defensor público. 

 
6/11/15 

Apensado ao PL 2075/15, que está 
apensado ao PL 5776/13 

25.  
PL 3267/15  

PL 3271/15 
Ronaldo Martins 

Acrescenta os incisos X, XI e XII ao art. 6º do Decreto-
Lei nº. 3.689/ 1941 (Código de Processo Penal), na 
forma que indica 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

11/3/16 
Encaminhado à CCP. 

26.  PL 3271/15  Paulão 

Inclui parágrafo 8º ao Art. 159 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 03 de outubro de 1941. Dispondo sobre a natureza 
oficial dos laudos oficiais e das provas produzidas pelos 
especialistas em papiloscopia. 

 22/10/15 
Apensado ao PL 3267/15. 

27.  PL  3388/15  Capitão Augusto Acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, Código de Processo Penal. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

11/3/16 
Encaminhado à CCP. 

28.  PL 3425/15  Carlos Bezerra Estabelece que o valor da fiança será fixado sem 
centavos. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

11/3/16 
Encaminhado à CCP. 
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Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  
OCORRÊNCIA  

(DATA/TIPO)  
SAÍDA DA  

 COMISSÃO/ OBSERVAÇÃO  

29.  PL 3698/15  Laerte Bessa 
Confere à autoridade policial o encargo de requerer ou 
representar acerca de medidas cautelares que importem 
na investigação criminal. 

 
4/12/15 

Apensado ao PL 2073/13, que está 
apensado ao PL 5776/13. 

30.  
PL 3700/97  

PL 2065/07 
PL 5116/01 
PL 6742/02 

Zaire Rezende 

Revoga o art. 21 e parágrafo único do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal 
Explicação da Ementa: revogando o dispositivo que estabelece 
a incomunicabilidade do preso. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

15/3/16 
Encaminhado à CCP. 

31.  PL 3792/15  Maria do Rosário 
Estabelece o sistema de garantia de direitos de crianças 
e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, e dá 
outras providências. 

21/6/16 
Recebido Memo nº 140/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

24/6/16 
Encaminhado à CCP. 

32.  PL 4120/12  Bonifácio de 
Andrada 

Determina a oitiva do Ministério Público e da Defensoria 
Pública antes da decretação das prisões provisória e 
preventiva, e dá outras providências. 

1º/6/16 
Recebido Memo nº 106/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a apensação ao PL 8.045/10 

3/6/16 
Encaminhado à CCP. 

33.  PL 4158/15  José Carlos Aleluia 

Altera o Decreto-Lei n° 2.848/1940 (Código Penal), o 
Decreto-Lei n° 3.689/1941 (Código de Processo Penal), 
a Lei n° 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e a Lei nº 
8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), instituindo a 
Prisão Permanente Revisável. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

11/3/16 
Encaminhado à CCP. 

34.  PL 4381/16  Eduardo Bolsonaro 

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, para tornar 
obrigatória a conversão da prisão em flagrante em 
preventiva, nos casos que especifica, extinguindo as 
audiências de custódia. 

 
8/3/16 

Apensado ao PL 470/15 que está 
apensado ao PL 7871/14. 

35.  PL 483 6/16  Alberto Fraga Diminui prazos processuais para processo e julgamento 
de crime praticado por e contra policial. 

29/9/16 
Recebido Memorando nº. 

260/15 - COPER, solicitanto a 
devolução deste Projeto por 
ter sido deferido o Req. Nº. 

5243/16. 

30/9/16 
Encaminhado à CCP. 

36.  PL 5116/01  José Carlos 
Coutinho 

Invalida o art. 21 e o seu parágrafo único do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - o Código de 
Processo Penal. 
Explicação da Ementa: Revogando o artigo que trata da 
incomunicabilidade do indiciado no inquérito policial. 

 09/11/07 
Apensado ao PL 3700/97. 

37.  PL 5124/16  Poder Executivo 

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - 
Código de Processo Penal. 
Explicação da Ementa: Trata de procedimento de perícia, 
exame de corpo delito, necropsia e da instauração de inquérito 
nos casos em que o emprego da força policial resultar morte 
ou lesão corporal. 

13/6/16 
Recebido despacho do 

presidente da CD informando 
a retirada de tramitação das 

Emendas de Plenário nºs 1, 2, 
e 3/2016. 

 
28/6/16 

Recebido Memo nº 165/16-
COPER, pedindo a devolução 

deste projeto. 

28/6/16 
Encaminhado à CCP. 
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Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  
OCORRÊNCIA  

(DATA/TIPO)  
SAÍDA DA  

 COMISSÃO/ OBSERVAÇÃO  

38.  PL 5376/16  Laerte Bessa Altera os artigos 171 e 260 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 dezembro de 1940 - Código Penal. 

30/6/16 
Recebido Memo nº 173/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, informando a 

apensação ao PL 8.045/2010 

04/07/16 
Encaminhado à CCP. 

39.  PL 5385/16  Ana Perugini 

Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (o Estatuto 
da Cidade) e a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro 
de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional - 
FUNPEN, para garantir compensação aos municípios 
com unidades prisionais. 

21/11/16 
Recebido Memo nº 305/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a retirada de tramitação do 

projeto. 

22/11/16 
Encaminhado à CCP. 

40.  

PL 57 76/13  
PL 5789/13 
PL 5816/13 
PL 5837/13 
PL 6057/13 
PL 7402/14 
PL 783/15 
PL 401/15 
PL 1811/15 
PL 2073/15 
PL 2075/15 
PL 3204/15 
PL 3698/15 

Marina Santanna Dispõe sobre a investigação criminal e dá outras 
providências. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

7/7/16 
Encaminhado à CCP, via 

protocolo. 

41.  PL 5837/13  Bernardo Santana 
de Vasconcellos 

Estabelece normas gerais sobre investigação civil e 
criminal no Brasil e dá outras providências.  4/7/13 

Apensado ao PL 5776/13. 

42.  PL 5789/13  Onyx Lorenzoni Dispõe sobre a investigação criminal e dá outras 
providências  Apensado ao PL 5776/13. 

43.  PL 5816/13  Arthur Oliveira Maia Dispõe sobre a investigação criminal e dá outras 
providências  Apensado ao PL 5776/13. 

44.  PL 6057/13  Costa Ferreira Dispõe sobre a investigação criminal.  27/8/13 
Apensado ao PL 5776/13. 

45.  PL 6194/13  Alexandre Leite Modifica o art. 126 e demais incisos da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984. 

8/6/16 
Recebido Memorando nº. 

116/16 - COPER, solicitanto a 
devolução deste Projeto. 

9/6/16 
Encaminhado à CCP. 

46.  PL 6396/16  Célio Silveira 

Altera o art. 35 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 
2006, a fim de dispor que para a caracterização do crime 
de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de 
se associar com estabilidade e permanência. 

7/12/16 
Recebido Memorando nº. 

316/16 - COPER, solicitanto a 
devolução deste Projeto por 
ter sido deferido o Req. Nº. 

5622/16. 

7/11/16 
Encaminhado à CCP. 

47.  PL 6742/02  
José Carlos 

Coutinho 
Modifica dispositivo do Decreto-Lei nº 3.689, de 2 de 
outubro de 1941.  9/11/07 

Apensado ao PL 3700/97. 

48.  PL 7402/14  CLP Dispõe sobre a investigação criminal e dá outras 
providências.  7/5/14 

Apensado ao PL 5776/13. 

49.  

PL 7871/14  
PL 470/15 
PL 2803/15 
PL 2226/15 
PL 586/15 
PL 2074/15 
PL 2680/15 
PL 4381/16 

Jorginho Mello Altera o Decreto-Lei nº 3689, de outubro de 1941, Código 
de Processo Penal. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão 

Especial. 

17/3/16 
Encaminhado à CCP. 
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50.  PL 8040/14  CPICRIAN Acrescenta o inciso V ao art. 13 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941. 

11/3/16 
Recebido Memo nº 46/16-

COPER, pedindo a devolução 
deste projeto, tendo em vista 
a constituição de Comissão  

Especial. 

19/8/15 
Apensado ao PL 2514/15 

 
22/3/16 

Encaminhado à CCP. 

Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  
OCORRÊNCIA  

(DATA/TIPO)  
SAÍDA DA  

 COMISSÃO/ OBSERVAÇÃO  

51.  PL 8201/14  João Campos Institui o Serviço de Interesse Militar Voluntário - SIMV 
no âmbito dos estados e do Distrito Federal. 

23/12/16 
Recebido Memo 340/16-

COPER, solicitando 
devolução do projeto, tendo 

em vista a retirada de 
tramitação da proposição pelo 

Autor. 

23/12/16 
Encaminhado à CCP. 

Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  RELATOR  PARECER  SITUAÇÃO  

1.  PDC 298/15  CREDN 
Aprova o texto do Tratado sobre Comércio de Armas, assinado 
pelo Brasil, no âmbito da Organização das Nações Unidas, em 
Nova York, em 3 de junho de 2013. 

Lincoln Portela  Aguardando parecer. 

2.  PDC 339/16  MERCOSUL 

Aprova o texto do Acordo sobre Mandado Mercosul de Captura e 
Procedimentos de Entrega entre os Estados Partes do Mercosul e 
Estados Associados, assinado na XL Reunião Ordinária do 
Conselho do Mercado Comum, realizada em Foz do Iguaçu, 
Paraná, em 16 de dezembro de 2010. 

Fernando Francischini  Aguardando parecer. 

3.  PD C 573/16  CREDN 
Aprova o texto do Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de 
Produtos de Tabaco, celebrado em Seul, em 12 de novembro de 
2012. 

  Aguardando 
designação de relator. 

4.  PFC 9/11  Perpétua Almeida Proposta de Fiscalização e Controle das políticas públicas sobre o 
crack. Alexandre Baldy Relatório parcial, pela 

implementação. 
Aguardando 

implementação. 

5.  PFC 23/15  Cabo Daciolo 

Propõe que a CSPCCO realize, com auxílio do Tribunal de Contas 
da União, auditoria de natureza operaciomal sobre os 
procedimentos de segurança adotados pelas usinas nucleares 
instaladas em território brasileiro. 

Ezequiel Teixeira  Aguardando relatório 
prévio. 

6.  PFC 24/15  José Priante 
Requer que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado realize a Fiscalização e Controle das contas 
públicas da prefeitura de Parauapebas/PA. 

Delegado Éder Mauro  Aguardando relatório 
prévio. 

7.  PFC 25/11  Perpétua Almeida Requer que a CSPCCO realize a fiscalização e controle do 
Programa Antiterrorista no Brasil. Lincoln Portela  Aguardando relatório 

prévio. 

8.  PFC 82/16  Fernando 
Francischini 

Propõe que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado (CSPCCO) apure todos os projetos financiados 
pela Lei Rouanet nos últimos 14 anos, visto que existem indícios 
de desvio dinheiro público e que podem configurar lavagem de 
dinheiro. 

João Campos Pela implementação. Aguardando 
implementação. 

9.  PFC 95/16  Alberto Fraga e 
Alexandre Baldy 

Propõe que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado (CSPCCO) apure a atuação da Polícia Federal 
em operações policiais de investigação a membros da Polícia 
Militar do Estado de Goiás, sob suspeita da existência de grupo de 
extermínio. 

Carlos Henrique 
Gaguim  Aguardando relatório 

prévio. 



Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  RELATOR  PARECER  SITUAÇÃO  

10.  PL 342/15  Rômulo Gouveia Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em locais de 
reunião de público. Wilson Filho  Aguardando parecer. 

11.  PL 374/15  Laudivio Carvalho 
Altera a Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, com o objetivo de 
ampliar os mecanismos de proteção às vítimas e testemunhas 
vulneráveis, e dá outras providências. 

Givaldo Carimbão  Aguardando parecer. 

12.  

PL 382/15  
PL 826/15 
PL 861/15 
PL 5360/16 

Antonio Carlos 
Mendes Thame 

Dispõe sobre o perdimento em favor da  
União, de recursos ilegalmente depositados em instituições 
financeiras no exterior, e dá outras providências. 

Capitão Augusto  Aguardando parecer. 

13.  PL 393/15  Lelo Coimbra Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Vitor Valim  Aguardando parecer. 

14.  
PL 574 /15  
PL 1408/15 Capitão Fábio Abreu 

Altera os artigos 33, 77, 78 e 83 do Código Penal e o artigo 29 da 
Lei de Execução Penal para estabelecer a reparação do dano 
causado pela infração como condição à progressão de regime do 
cumprimento da pena, à suspensão condicional da pena e ao 
livramento condicional e para estabelecer a destinação de, no 
mínimo, cem por cento da remuneração decorrente do trabalho do 
preso à reparação do dano causado pela infração. 

Major Olimpio  Aguardando parecer. 

15.  PL 713/15  Alberto Fraga Acrescenta o Parágrafo único ao art. 25 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940- Código Penal. Major Olimpio  Aguardando parecer. 
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16.  

PL 768/15  
PL 858/15 
PL 2922/15 
PL 3167/15 
PL 3214/15 
PL 5787/16 

Carlos Henrique 
Gaguim 

Inclui um inciso VI ao caput e altera a redação dos parágrafos 7º e 
8º, todos do art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, 
que "institui o Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP, e dá 
outras providências", para prever a alocação de recursos 
destinados à construção de unidades habitacionais para policiais 
e bombeiros militares, nas condições que especifica. 

Major Olímpio  Aguardando parecer. 

17.  
PL 798/15  
PL 1815/15 Alberto Fraga Altera o art. 69 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995. Major Olimpio  Aguardando parecer. 

18.  
PL 836/15  
PL 5528/16 Pauderney Avelino 

Altera a Lei n° 12.505, de 11 de outubro de 2011, que "Concede 
anistia aos policiais e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, 
de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, do Piauí, do 
Rio de Janeiro, de Rondônia, de Sergipe, da Bahia, do Ceará, de 
Mato Grosso, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de 
Roraima, de Santa Catarina, do Tocantins e do Distrito Federal, 
punidos por participar de movimentos reivindicatórios", para 
acrescentar os Estados do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do 
Acre e do Amazonas. 

Alberto Fraga 

19/12/16 
Pela prejudicialidade 
do PL 836/16, e pela 

aprovação do PL 
5.528/16, apensado, 

com substitutivo 

Aguardando 
deliberação 

19.  PL 1072/15  Cleber Verde 

Excluir a parte final do art. 44, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto 
de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas-Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso 
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas; estabelece normas para repressão à produção não 
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras 
providências.  

Givaldo Carimbão  Aguardando parecer. 

20.  PL 1183/15  João Campos 

Altera a redação do inciso I do art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de 
fevereiro de 2001, para possibilitar que as polícias legislativas 
estaduais possam ser contempladas com recursos do Fundo 
Nacional de Segurança Pública – FNSP. 

Arnaldo Faria de Sá  Aguardando parecer. 

21.  PL 1262/15  Alberto Fraga 

Revoga o § 2º do art. 2º da Lei nº 9.613, de 3 de março 1998, que 
trata sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos 
e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiros para 
os ilícitos previstos nesta lei; cria o conselho de controle de 
atividades financeiras - COAF. 

Arnaldo Faria de Sá  Aguardando parecer. 
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22.  PL 1333/15  Rodrigo de Castro Dispõe sobre a transparência das informações criminais. Wilson Filho  Aguardando parecer. 

23.  PL 1504/15  Silas Freire 

Modifica a Lei n.º 12.858, de 2013, alterando o artigo 1º, caput e 
§3º do artigo 2º da lei em questão, para acrescer a área de 
segurança pública na participação do resultado ou da 
compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural, 
visando atender a disposição contida no art. 144 da Constituição 
Federal; altera a Lei. nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989; e dá 
outras providências. 

Moroni Torgan  Aguardando parecer. 

24.  PL 1576/15  Fábio Sousa Insere fonte de recursos para o Fundo Nacional Antidrogas, na 
forma que determina. Fernando Francischini  Aguardando parecer. 

25.  
P L 2021/15  
PL 4634/16 Chico Alencar 

Condiciona a realização de entrevistas ou exibição de imagens de 
presos sob custódia do Estado no interior de delegacias ou 
estabelecimentos prisionais à prévia autorização judicial. 

Ronaldo Martins  Aguardando parecer. 

26.  
PL 2443/15  
PL 3116/15 CPI JOVEM 

Acrescenta dispositivos na Lei nº 12.681, de 04 de julho de 2012, 
que institui o Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Prisionais e Sobre Drogas (SINESP), tornando obrigatória 
a publicação da taxa de elucidação de crimes de forma 
padronizada e cria mecanismo punitivo aos estados que 
coletaremos dados fora dos critérios estabelecidos em lei. 

Fernando Francischini  Aguardando parecer. 

27.  
PL 2514/15  
PL 8040/14 Senado Federal 

Disciplina a forma, os prazos e os meios de preservação e de 
transferência de dados informáticos mantidos por fornecedor de 
serviço a autoridades públicas, para fins de investigação criminal 
envolvendo delito contra criança ou adolescente, e dá outras 
providências. 

Laura Carneiro  Aguardando parecer. 

28.  PL 2598/15  Silas Brasileiro Regula a execução de bloqueio viário policial. Gilberto Nascimento  Aguardando parecer. 

29.  
PL 2658/11  
PL 7147/14 
PL 2372/15 

Lindomar Garçon 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos de comunicação social 
fornecerem coletes à prova de bala, com as especificações 
técnicas descritas, para os seus funcionários que façam cobertura 
jornalística de operações policiais. 

Arnaldo Faria de Sá  Aguardando parecer. 

30.  PL 2675/15  Silas Brasileiro 
Altera o inciso II do art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril 
de 1976 para destinar parte das mercadorias apreendidas no 
combate ao contrabando e ao descaminho para a Polícia Federal. 

Cabo Sabino  Aguardando parecer. 

31.  PL 2694/15  CPICARGE 
Altera a Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, para dispor sobre a 
execução indireta de atividades desenvolvidas nos 
estabelecimentos penais, e dá outras providências. 

Lincoln Portela  Aguardando parecer. 

32.  PL 2734/15  Alberto Fraga 

Altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza 
as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos 
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

Ademir Camilo  Aguardando parecer. 

33.  PL 2735/11  Dimas Fabiano 
Torna obrigatória a vigilância, pelos órgãos de segurança pública 
estaduais e distrital ou pelas guardas municipais, das escolas 
públicas de Ensino Infantil, Fundamental e Médio. 

Renzo Braz  Aguardando parecer. 

34.  

PL 2755/15  
PL 4082/15 
PL 4078/15 
PL 4081/15 

Heráclito Fortes 
Altera a redação do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, que dispõe 
acerca da realização de colaboração premiada fornecida por 
investigados e acusados em ações penais. 

Alexandre Baldy  Aguardando parecer. 

35.  PL 2769/15  Wadih Damous 

Revoga o artigo 331 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), art. 299 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de 
outubro de 1969 (Código Penal Militar) e a Lei 7.170, de 14 de 
setembro de 1983, que "Define os crimes contra a segurança 
nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e 
julgamento e dá outras providências;". 

Major Olimpio  Aguardando parecer. 
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36.  PL 2791/15  Fernando 
Francischini 

Unifica os registros e promove a integração dos órgãos policias 
para lavratura de boletim de ocorrência nos crimes de menor 
potencial ofensivo. 

Major Olimpio  Aguardando parecer. 

37.  PL 2825/15  Alberto Fraga Determina a parada obrigatória dos veículos de aluguel (táxis) nos 
postos policiais. Moses Rodrigues  Aguardando parecer. 

38.  PL 2835/15  Wilson Filho 
Altera a Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989, para autorizar a 
autoridade policial a representar pela cessação de crime de 
discriminação praticados por meios de transmissão em massa. 

Guilherme Mussi  Aguardando parecer. 

39.  
PL 2838/15  
PL 4223/15 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do 

Idoso, criando o Dossiê da Pessoa Idosa. Ronaldo Benedet  Aguardando parecer. 

40.  PL 3181/15  Alberto Fraga 
Institui o código de ética da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal, nos termos do Art. 21, XIV da Constituição 
Federal 

Eduardo Bolsonaro  Aguardando parecer. 

41.  PL 3260/15  Eduardo Bolsonaro 

Dispõe sobre a garantia de defesa ao cidadão, por meio do 
empréstimo de arma de fogo pelo Estado, quando houver 
apreensão de arma particular ou funcional sob sua cautela, 
decorrente de utilização em ação na qual a lei exclua a ilicitude do 
fato praticado. 

Onyx Lorenzoni  Aguardando parecer. 

42.  PL 3297/15  Cabo Sabino 
Altera os arts. 129 e 331 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940 - Código Penal para aumentar a pena da lesão 
corporal cometida contra agentes de segurança pública. 

Marcos Reategui  Aguardando parecer. 

43.  

PL 3381/15  
PL 3271/12 
PL 3295/12 
PL 3366/15 
PL 4927/13 
PL 4948/13 
PL 4950/13 
PL 5040/13 
PL 5185/13 
PL 5248/13 
PL 5597/13 
PL 5625/13 
PL 5939/13 
PL 6406/13 
PL 6722/13 
PL 7652/14 
PL 1684/15 
PL 4446/16 

Senado Federal Dispõe sobre a comercialização de sinalizador náutico em todo o 
território nacional. Keiko Ota  Aguardando parecer. 

44.  PL 3837/15  Renata Abreu Torna obrigatória o registro de violência contra a mulher no 
prontuário de atendimento médico, na forma que especifica. 

Carlos Henrique 
Gaguim 

15/12/16 
Pela aprovação deste 
e da emenda nº 1 da 

CSPCCO, com 
substitutivo. 

Aguardando emendas 
ao substitutivo. 

45.  PL 3885/15  João Rodrigues Regulamenta a profissão de instrutor de armamento e tiro.   Aguardando 
designação de relator. 

46.  
PL 3928/15  
PL 3969/15 Indio Costa Cria o teste de integridade dos agentes públicos. João Rodrigues 

8/6/16 
Pela rejeição deste e 

do apensado. 

Aguardando 
deliberação. 
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47.  

PL 3941/04  
PL 5041/05 
PL 5604/09 
PL 7301/14 
PL 298/15 
PL 6162/05 
PL 1010/07 
PL 6601/09 
PL 7361/10 
PL 7960/14 
PL 7170/10 
PL 3380/12 
PL 6660/13 
PL 440/15 
PL 5301/13 
PL 4456/16 
PL 5552/15 
PL 6156/16 

Nelson Bornier Altera disposições da Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do 
Desarmamento). João Campos  Aguardando parecer. 

48.  PL 4051/15  Marcelo Belinati 

Acrescenta o parágrafo terceiro no parágrafo terceiro no art. 47 da 
Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, para dispor sobre a 
obrigatoriedade de temas de política social antidiscriminatória e de 
direitos da sociedade no conteúdo programático dos cursos de 
formação policial de todas as esferas de Governo. 

Laerte Bessa  Aguardando parecer. 

49.  PL 4064/15  Capitão Augusto 

Altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza 
as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos 
Estados, dos Território e do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

Cabo Daciolo  Aguardando parecer. 

50.  PL 4314/12  Arnaldo Faria de Sá Revoga o inciso XIV, do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 
1998. João Campos Pela rejeição. Aguardando 

deliberação. 

51.  PL 4390/16  Marcus Vicente 
Estabelece a proibição de porte e comercialização de qualquer tipo 
de equipamento com capacidade de produzir eletrochoques e dá 
providências correlatas. 

Celso Russomanno  Aguardando parecer. 

52.  
PL 4445/98  
PL 2857/00 Feu Rosa Revoga a Lei nº 7.960, de 1989 que dispõe sobre prisão 

temporária.  João Campos  Aguardando parecer. 

53.  
PL 4552/16  
PL 6232/16 Artur Virgílio Bisneto 

Dispõe sobre a notificação compulsória e a comunicação 
obrigatória do caso de vítima de violência física que for atendida 
em serviços de saúde pública ou privados. 

Rocha  Aguardando parecer. 

54.  PL 4614/16  Luizianne Lins 

Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para acrescentar 
atribuição à Polícia Federal no que concerne à investigação de 
crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que 
difundam conteúdo misógino, ou seja, aqueles que propagam o 
ódio ou a aversão às mulheres. 

Keiko Ota  Aguardando parecer. 

55.  
PL 4630/16  
PL 4670/16 Covatti Filho 

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para determinar a criação do 
Cadastro Nacional de Veículos Apreendidos. 

Silas Freire  Aguardando parecer. 

56.  PL 4837/16  Alberto Fraga 

Revoga o § 2º do art. 2º e altera a redação do § 3º do art. 4º, ambos 
da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os 
crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, a 
prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos 
previstos nesta lei, cria o conselho de controle de atividades 
financeiras - COAF, e dá outras providências. 

Rocha  Aguardando parecer. 

57. P PL 4927/16  Moroni torgan 
Altera a Lei 12.681, de 4 de julho de 2012, para dispor sobre 
bancos biométricos e sistema de identificação criminal geridos 
pelos órgãos oficiais de identificação no âmbito do SINESP. 

Major Olimpio  Aguardando parecer. 
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Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  RELATOR  PARECER  SITUAÇÃO  

58.  PL 4934/16  Cabo Sabino 

Altera a redação do art. 6º do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 
1969, para estabelecer novo rito de escolha dos Comandantes-
Gerais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares 
dos Estados, dos Territórios Federais e do Distrito Federal. 

 
Carlos Henrique 

Gaguim 

30/11/16 
Pela aprovação, com 

substitutivo. 

Aguardando 
deliberação. 

59.  

PL 4941/09  
PL 4981/09 
PL 5522/09 
PL 1330/11 
PL 6839/13 

Eduardo da Fonte Estabelece pena aos usuários de drogas. João Campos  Aguardando parecer. 

60.  PL 4944/16  Delegado Waldir Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 
Penal. João Rodrigues  Aguardando parecer. 

61.  PL 5000/16  Senado Federal Institui a Política Nacional de Informações Estatísticas 
Relacionadas à Violência contra a Mulher (Pnainfo). Lincoln Portela  Aguardando parecer. 

62.  

PL 5017/09  
PL 685/03 
PL 1144/07 
PL 3335/08 
PL 3469/12 
PL 1433/07 
PL 1590/03 
PL 3891/04 
PL 3998/04 
PL 5772/13 
PL 1654/03 
PL 1769/03 
PL 1791/03 
PL 2348/11 
PL 3832/08 
PL 3970/08 
PL 4330/12 
PL 4538/08 
PL 4937/05 
PL 7180/10 
PL 7144/14 
PL 4632/16 
PL 5932/16 

Senado Federal 
Altera a redação do art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para alterar 
procedimentos relativos à baixa veicular. 

Arnaldo Faria de Sá  Aguardando parecer. 

63.  PL 5065/16  Delegado Edson 
Moreira 

Altera o artigo 2º da Lei 13.260/2016, dando nova redação ao seu 
caput e ao seu § 1º, inciso V, acrescendo os incisos VI, VII e VIII 
ao seu § 1º, e revogando o seu § 2º. 

Hugo Leal  Aguardando parecer. 

64.  PL 5074/16  Senado Federal 
Dispõe sobre a investigação criminal e a obtenção de meios de 
prova nos crimes praticados por intermédio de conexão ou uso de 
internet. 

Major Olimpio  Aguardando parecer. 

65.  PL 5202/16  CPICIBER 

Inclui os crimes praticados contra ou mediante computador, 
conectado ou não a rede, dispositivo de comunicação ou sistema 
informatizado ou de telecomunicação no rol das infrações de 
repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão 
uniforme, quando houver indícios da atuação de associação 
criminosa em mais de um Estado da Federação ou no exterior. 

Cabo Sabino  Aguardando parecer. 

66.  PL 5295/16  Daniel Vilela 
Altera o art. 5° da Lei 12.030, de 17 de setembro de 2009, que 
dispõe sobre as perícias oficiais, para a inclusão dos demais 
especialistas de outras áreas do conhecimento técnico-científico. 

Major Olimpio  Aguardando parecer. 

67.  PL 5415/16  Rodrigo Pacheco Altera artigos da Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, e 
dá outras providências. Rômulo Gouveia  Aguardando parecer. 

68.  PL 5475/16  Gorete Pereira 
Dispõe sobre a criação de Delegacias Especializadas em crimes 
contra a Mulher, nos municípios com mais de sessenta mil 
habitantes. 

  Aguardando 
designação de relator. 

69.  PL 5524/16  Felipe Bornier 
Obriga garantir o direito das mulheres vítimas de crimes de 
violência, de serem atendidas pela autoridade policial, 
competente, a sua escolha. 

Paulo Freire  Aguardando parecer. 
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Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  RELATOR  PARECER  SITUAÇÃO  

70.  
PL 5578/ 13  
PL 2722/15 Fábio Reis 

Altera a Lei nº Lei 12.009, de 29 de julho de 2009 que 
"Regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em 
transporte de passageiros, "mototaxista", em entrega de 
mercadorias e em serviço comunitário de rua, e "motoboy", com o 
uso de motocicleta, altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 
1997, para dispor sobre regras de segurança dos serviços de 
transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e 
motonetas - moto-frete -, estabelece regras gerais para a 
regulação deste serviço e dá outras providências", para incluir os 
seguintes dispositivos. 

Pompeo de Mattos  Aguardando parecer. 

71.  PL 5654/16  Senado Federal 

Altera os arts. 14 e 199 da Lei nº 7.210,       de 11 de julho de 1984 
(Lei de Execução Penal), para assegurar tratamento humanitário à 
mulher em trabalho de parto, bem como assistência integral à sua 
saúde e à do nascituro, promovida pelo poder público, e para vedar 
a utilização de algemas em mulheres durante o trabalho de parto. 

Keiko Ota  Aguardando parecer. 

72.  PL 5666/16  Alberto Fraga 

Altera as leis nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito 
Federal e dá outras providências; Lei nº 7.479, de 2 de junho de 
1986, que aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências; Lei nº 
6.477, de 1º de dezembro de 1977, que dispõe sobre o Conselho 
de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal, e dá outras providências; Lei nº 6.577, de 30 setembro de 
1978, que dispõe sobre o Conselho de Justificação da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

Capitão Augusto  Aguardando parecer. 

73.  PL 5681/16  Carmen Zanotto 
Cria o Fundo para a Capacitação para o Trabalho e Melhoria da 
Escolaridade de Custodiados pelo Estado e dispõe sobre diretrizes 
para o seu estabelecimento. 

Reginaldo Lopes  Aguardando parecer. 

74.  PL 5917/16  Patrus Ananias e 
outros 

Acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 
2013. Reginaldo Lopes  Aguardando parecer. 

75.  PL 5920/16  Vitor Valim 

Dá nova redação ao inciso IV do art. 3º da Lei nº 12.037, de 1º de 
outubro de 2009, para permitir que a autoridade policial proceda a 
identificação criminal quando, a seu critério, a mesma for julgada 
essencial às investigações policiais. 

Cabo Sabino  Aguardando parecer. 

76.  PL 5937/16  Jô Moraes 

Inclui um inciso III ao art. 3º da Lei nº 10.029, de 20 de outubro de 
2000, e altera a redação do art. 8º-B da Lei nº 11.530, de 24 de 
outubro de 2007, criando a possibilidade de prestação de serviço 
voluntário, nas forças auxiliares e reserva do Exército, do 
reservista de 1ª categoria, que concluiu o serviço militar obrigatório 
nas condições que estabelece. 

Cabo Sabino  Aguardando parecer. 

77.  PL 5989/16  Severino Ninho 

Dispõe sobre a tipificação criminal do uso de explosivos, ou sua 
contrafação, como meio para furto, roubo ou extorsão; altera o 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal e 
dá outras providências. 

Pastor Eurico 
14/12/16 

Pela aprovação, com 
substitutivo. 

Aguardando 
deliberação. 

78.  PL 6160/16  
PL 6519/16 

Flávia Morais Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de detectores de 
metais nas entradas de locais de grande circulação de pessoas. Jair Bolsonaro 

14/12/16 
Pela rejeição deste e 

do PL 6519/16, 
apensado. 

Aguardando 
deliberação. 

79.  

PL 6315/13  
PL 1174/15 
PL 3635/15 
PL 4803/16 
PL 5688/16 
PL 5892/16 
PL 6284/16 

Keiko Ota Revoga o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, extinguindo a 
figura do tráfico privilegiado. Delegado Éder Mauro  

 Aguardando parecer. 

80.  PL 6340/16  Laura Carneiro 

Acrescenta dispositivo na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei 
de Execução Penal), para determinar a especificação de gênero 
no expediente que veicula a execução penal e estatísticas que 
digam respeito a informações processuais. 

Keiko Ota  Aguardando parecer. 
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81.  PL 6412/16  Nelson Marchezan 
Junior Altera a Lei nº 7.210, de 1994 para aperfeiçoar o sistema prisional. Laudívio Carvalho  Aguardando parecer. 

Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  RELATOR  PARECER  SITUAÇÃO  

82.  PL 6417/16  Rômulo Gouveia 
Estabelece procedimento de destinação de projéteis e outros 
objetos perfurantes extraídos de vítimas de ato violento nas 
unidades públicas e privadas de saúde. 

Alexandre Baldy  Aguardando parecer. 

83.  

PL 6433/13  
PL 8120/14 
PL 8257/14 
PL 4532/16 
PL 6145/16 

Bernardo Santana de 
Vasconcellos 

Alera e acrescente dispositivos à Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006, e dá outras providências. 
Explicação da ementa: Pretende dar mais efetividade à proteção da mulher 
vítima de violência doméstica, no sentido de possibilitar que a autoridade 
policial tenha acesso aos processos judiciais e às medidas protetivas já 
deferidas judicialmente, haja vista que somente assim poderá, fora do 
horário de expediente forense, verificar se o agressor está incorrendo em 
transgressão à medidas protetivas, e, por consequência, praticando crime 
como desobediência, autorizando a sua prisão em flagrante. 

João Campos  Aguardando parecer. 

84.  PL 6433/16  Cajar Nardes 
Altera a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 e a Lei n. 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, para disciplinar a atuação coercitiva do 
agente público executor de medida socioeducativa. 

Delegado Edson 
Moreira  Aguardando parecer. 

85.  PL 6458/16  Celso Jacob 

Altera o art. 4º, da Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013, que 
define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 
correlatas e o procedimento criminal. 

Delegado Waldir 20/12/16 
Pela aprovação. 

Aguardando 
deliberação. 

86.  PL 6463/16  Adail Carneiro 
Altera a Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre videovigilância nas vias 
públicas de tráfego de veículos que menciona. 

Delegado Waldir 20/12/16 
Pela aprovação. 

Aguardando 
deliberação. 

87.  PL 6472/16  Francisco Floriano  
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de 
Execução Penal, para ampliar as hipóteses de uso da tornozeleira 
eletrônica. 

Subtenente Gonzaga  Aguardando parecer. 

88.  PL 6474/16  Francisco Floriano 

"Altera a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui o 
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; 
prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressão à produção não autorizada e 
ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências, 
para possibilitar a utilização dos recursos do Fundo Nacional 
Antidrogas (FUNAD), na construção de novos presídios e na 
disponibilização de estrutura necessária para o combate ao tráfico 
de drogas no interior dos presídios". 

Mauro Lopes  Aguardando parecer. 

89.  
PL 6568/16  
PL 2617/15 
PL 2926/15 

Senado Federal 

Altera a Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016, que “dispõe sobre 
o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária 
(RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não 
declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no 
exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no País”. 

Alexandre Baldy  Aguardando parecer. 

90.  PL 6613/16  Rômulo Gouveia 

Altera a Lei n. 11.671, de 8 de maio de 2008, para tornar obrigatória 
a prisão de autores de crimes contra profissionais de segurança 
pública em estabelecimentos penais federais de segurança 
máxima 

  Aguardando 
designação de relator. 

91.  PL 6614/16  Goulart Assegura, nos termos da Constituição Feeral, o livre acesso de 
torcedores aos estádios de futebol, em dias de jogos.   Aguardando 

designação de relator. 



79

92.  

PL 6699/09  
PL 6795/10 
PL 7058/10 
PL 4709/12 
PL 7363/14 
PL 7642/14 
PL 7650/14 
PL 4340/16 
PL 4400/16 
PL 4496/16 
PL 4863/16 
PL 4799/16 
PL 5209/16 
PL 5880/16 

Duarte Nogueira Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. João Campos  Aguardando parecer. 

Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  RELATOR  PARECER  SITUAÇÃO  

93.  PL 7036/10  Fábio Faria 
Determina a obrigatoriedade da veiculação, por parte das 
companhias aéreas nacionais e dos exibidores de cinema, de 
filmes ou vídeos que combatam a pedofilia. 

Alexandre Baldy  Aguardando parecer. 

94.  PL 7541/14  João Rodrigues Regula a segurança nos campi das instituições de ensino superior, 
no âmbito Federal, Estadual e Municipal. Efraim Filho  Aguardando parecer. 

95.  
PL 7561/14  
PL6489/16 

Missionário José 
Olimpio 

Proíbe o implante em seres humanos de identificação em forma de 
chips e outros dispositivos eletrônicos. João Campos  Aguardando parecer. 

96.  PL 7602/14  Mara Gabrili Acrescenta art. à Lei n° 7.120, de 1984 - Lei de Execução Penal. Aluisio Mendes  Aguardando parecer. 

97.  

PL 7764/14  
PL 107/99 
PL 308/99 
PL 1352/99 
PL 1510/11 
PL 4064/08 
PL 4684/01 
PL 1698/11 
PL 5254/09 
PL 5289/09 
PL 7085/14 
PL 7300/02 

Senado Federal Acrescenta artigos à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 
Execução Penal), para dispor sobre a revista pessoal. João Campos  Aguardando parecer. 

98.  PL 7785/14  Onyx Lorenzoni 

Dispõe sobre a comercialização, em todo o território nacional, do 
produto denominado spray de pimenta, gás de pimenta ou gás OC 
(Oleorresina Capsicum), como equipamento não letal destinado à 
defesa pessoal. 

Wilson Filho  Aguardando parecer. 

99.  PL 7981/14  Guilherme Mussi Dispõe sobre o treinamento de tiro dos integrantes dos órgãos de 
segurança pública. Lincoln Portela  Aguardando parecer. 

100.  

PL 8146/14  
PL 357/15 
PL 2139/15 
PL5731/16 

Keiko Ota Determina que as viaturas operacionais dos órgãos de segurança 
pública sejam dotadas de blindagem balística. Delegado Éder Mauro  Aguardando parecer. 
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Tabela 3.1 Proposições Pendentes de Apreciação na Comissão – Apensadas

Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  OBSERVAÇÃO  

1.  PL 107/99  Maria Elvira Altera o art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que "institui a Lei de Execução 
Penal." Apensado ao PL 7764/14 

2.  PL 298/15  Eduardo Bolsonaro 
Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para estabelecer limitações e critérios 
objetivos para a análise de pedidos de autorização para a aquisição e o porte de arma de 
fogo. 

Apensado ao PL 3941/04 

3.  PL 308/99  Enio Bacci Regula o direito de visita aos presos e sistema de revista, e dá outras providências. 
Apensado ao PL 107/99 

que está apensado ao PL 
7764/14 

4.  PL 357/15  Marco Feliciano Dispõe sobre equipamentos de segurança para viaturas policiais e dá outras providências. Apensado ao PL 8146/15 

5.  PL 440/15  Capitão Fábio Abreu 
Altera a Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Armas - Sinarm, para estabelecer um prazo máximo de armazenamento das armas de 
fogo e armas brancas apreendidas e dá outras providências. 

Apensado ao PL 3941/04 

6.  PL 685/03  Paulo Pimenta  
Altera a redação dos arts. 126 e 243 que tratam respectivamente da baixa de registro de 
veículos e das obrigações das empresas seguradoras nas ocorrências de perda total, na 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

Apensado ao PL 5017/09 

7.  PL 826/15  Caetano Dispõe sobre a destinação de recursos públicos repatriados nas condições que especifica. Apensado ao PL 382/15 

8.  PL 858/15  Capitão Augusto Dispõe sobre financiamento para casa própria aos integrantes dos órgãos de Segurança 
Pública. Apensado ao PL 768/15 

9.  PL 861/15  João Daniel Dispõe sobre que os de recursos públicos repatriados serão destinados ao investimento 
em Assentamentos da Reforma Agrária e Comunidades Tradicionais. Apensado ao PL 382/15 

10.  PL 1010/07  Moreira Mendes Altera dispositivos da Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do Desarmamento). Apensado ao PL 3941/04 

11.  PL 1144/07  Dagoberto Altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB. Apensado ao PL 5017/09 

12.  PL 1174/15  Capitão Augusto 

Revoga o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção 
do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; 
define crimes e dá outras providências. 

Apensado ao PL 6315/13 

13.  PL 1330/11  Arnaldo Faria de Sá 

Altera os arts. 28, 29, 30, 33 e 39, todos da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que 
institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas 
para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito 
de drogas; define crimes e dá outras providências. 

Apensado ao PL 4981/09 
que está apensado ao  

PL 4941/09 

14.  PL 1352/99  Marcos Rolim 
Modifica a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), fixando 
parâmetros sobre o direito dos internos e condenados à visitação e estabelece regras 
mínimas para a revista das pessoas no âmbito do sistema penitenciário nacional. 

Apensado ao PL 107/99 
que está apensado ao PL 

7764/14 
15.  PL 1408/15  Valdir Colatto Altera o art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Apensado ao PL 574/15 

16.  PL 1433/07  William Woo Dispõe sobre a baixa do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM - e dá 
outras providências. Apensado ao PL 5017/09 

17.  PL 1510/11  Erika Kokay 
Acrescenta inciso XVII ao art. 41, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução 
Penal, para permitir visita íntima em igualdade de condições e normas para presos de 
ambos os sexos. 

Apensado ao PL 4684/01, 
que está apensado ao PL 

107/99, que está apensado 
ao PL 7764/14 

18.  PL 1590/03  Neuton Lima Acrescenta parágrafo ao art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui 
o Código de Trânsito Brasileiro", dispondo sobre veículos irrecuperáveis. Apensado ao PL 5017/09 

19.  PL 1654/03  Carlos Alberto Leréia Altera a redação do art. 126, que trata da baixa de registro de veículos, na Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Apensado ao PL 5017/09 
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20.  PL 1684/15  Goulart Inclui parágrafos ao art. 13-A da Lei 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto de Defesa 
do Torcedor - e renumera o parágrafo único desse mesmo artigo como § 1º. 

Apensado ao PL 5185/13 
que está apensado ao PL 

3271/12 que está 
apensado ao PL 3381/15 

21.  PL 1698/11  Erika Kokay 
Acrescenta parágrafo ao art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que "institui a Lei 
de Execução Penal", para determinar que as visitações de cônjuges, companheiros (as), 
parentes e amigos (as) sejam realizados aos finais de semana. 

Apensado ao PL 308/99 
que está apensado ao PL 
107/99 que está apensado 

ao PL 7764/04 

Nº  PROPOSIÇÃO  AUTOR  EMENTA  OBSERVAÇÃO  

22.  PL 1769/03  Dr. Heleno 
Dá nova redação ao art. 126 e seu § único da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
definindo providências a serem tomadas pelas Seguradoras e Adquirentes de veículos 
envolvidos em sinistro. 

Apensado ao PL 5017/09 

23.  PL 1791/03  
Almerinda de 

Carvalho Proíbe a comercialização de veículos sinistrados com perda total. Apensado ao PL 5017/09 

24.  PL 1815/15  Laerte Bessa Institui os Núcleos de Pacificação Social de Conflitos Criminais - NUPAS. Apensado ao PL 798/15 

25.  PL 2139/15  Arthur Virgílio Bisneto Estabelece norma geral sobre blindagem de viaturas operacionais dos órgãos de 
segurança pública. Apensado ao PL 8146/14 

26.  PL 2348/11  Diego Andrade 

Altera os arts. 126, 240 e 243 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, para estabelecer exigências e procedimentos aos veículos 
sinistrados, para coibir a prática do comércio ilegal de documentos, partes, peças e 
componentes de veículos automotores. 

Apensado ao PL 5017/09 

27.  PL 2372/15  Edinho Bez Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de dispor sobre 
o fornecimento de equipamento de proteção individual para jornalista. Apensado ao PL 2658/11 

28.  PL 2617/15  Manoel Júnior 

Dispõe sobre anistia tributária, cambial e criminal aos bens mantidos no exterior por 
pessoas físicas residentes no país, não previamente informados às autoridades brasileiras 
na forma da legislação aplicável, que venham a ser informados na forma e no prazo desta 
lei, e dá outras providências. 

Apensado ao PL 6568/16 

29.  PL 2722/15  Alberto Fraga 

Altera a Lei nº 12.009, de 29 de julho de 2009, que regulamenta o exercício das atividades 
dos profissionais em transporte de passageiros, "mototaxista", em entrega de mercadorias 
e em serviço comunitário de rua, e "motoboy", com o uso de motocicleta, altera a Lei no 
9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre regras de segurança dos serviços de 
transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas - moto-frete -, 
estabelece regras gerais para a regulação deste serviço e dá outras providências. 

Apensado ao PL 5578/13 

30.  PL 2857/00  Júlio Delgado Altera o art. 2º, caput e § 7º da lei 7960, de 21 de dezembro de 1989 Apensado ao PL 4445/98 

31.  PL 2922/15  Kaio Maniçoba Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para prever modalidade de atendimento 
direcionada a policiais e militares. Apensado ao PL 768/15 

32.  PL 2926/15  Sérgio Zveiter 

Dispõe sobre anistia tributária, cambial e criminal aos bens mantidos no exterior por 
pessoas físicas residentes no País, não previamente informados às autoridades brasileiras 
na forma da legislação aplicável, que venham a ser informados na forma e no prazo desta 
lei, e dá outras providências. 

Apensado ao 
PL 2617/15, que está 

apensado ao PL 6568/16 

33.  PL 3116/15  Indio da Costa 

Altera a Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012, que institui o Sistema Nacional de 
Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - SINESP, para estabelecer 
regras mínimas para o registro de infrações penais e administrativas pelos órgãos de 
segurança pública no território nacional. 

Apensado ao PL 2443/15 

34.  PL 3167/15  Cabo Daciolo 
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de junho de 2009, que "dispõe sobre o Programa Minha Casa, 
Minha Vida - PMCMV, para assegurar que 10% (dez por cento) do programa sejam 
destinados aos Militares das Forças Armadas e Agentes de Segurança Pública. 

Apensado ao PL 2922/15, 
que está apensado ao PL 

768/15 

35.  PL 3214/15  Cabo Daciolo 
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de junho de 2009, que "dispõe sobre o Programa Minha Casa, 
Minha Vida - PMCMV", para criar o Programa Nacional de Habitação dos Militares das 
Forças Armadas - PNHMFA 

Apensado ao PL 3167/15 
que está apensado ao  

PL 768/15 

36.  PL 3271/12  José Stédile Altera a redação de dispositivos do Decreto-Lei nº 4.238, de 8 de abril de 1942, que dispõe 
sobre a fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos e dá outras providências. Apensado ao PL 3381/15  
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37.  PL 3295/12  Roberto de Lucena Inclui dispositivos no Decreto-Lei nº 4.238, de 8 de abril de 1942, que dispõe sobre a 
fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos e dá outras providências. 

Apensado ao PL 3271/12 
que está apensado ao PL 

3381/15 

38.  PL 3335/08  Ubiali Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a venda ou leilão de veículo. Apensado ao PL 5017/09 

39.  PL 3366/15  
Carlos Henrique 

Gaguim 
Proíbe o uso de fogos de artifício em locais públicos e em recintos particulares onde haja 
presença de pessoas. 

Apensado ao PL 3271/12, 
que está apensado ao PL 

3381/15 

40.  PL 3380/12  Edson Pimenta 
Altera o art. 25 da Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003, para especificar os 
procedimentos para o aproveitamento das armas de fogo, acessórios e munição 
apreendidos. 

Apensado ao PL 3941/04 

41.  PL 3469/12  Enio Bacci 
Dispõe sobre a autorização de leiloar os veículos de duas ou quatro rodas apreendidos 
pela Polícia Civil, provenientes de furtos, quando os proprietários não buscarem esse bem 
móvel no prazo máximo de 90 dias. 

Apensado ao PL 5017/09 

42.  PL 3635/15  Rubens Pereira Junior Altera o art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a qual dispõe sobre a Lei de 
Drogas. Apensado ao PL 6315/13 

43.  PL 3832/08  Valdir Colatto Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre a baixa de registro de 
veículos irrecuperáveis. Apensado ao PL 5017/09 

44.  PL 3891/04  Takayama Acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 1997, que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro", 
para dispor sobre o leilão de veículos irrecuperáveis e similares. Apensado ao PL 5017/09 

45.  PL 3969/15  Miro Teixeira Cria o teste de integridade dos agentes públicos. Apensado ao PL 3928/15 

46.  PL 3970/08  Renato Amaury Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre o destino de carcaças 
de veículos automotores sinistrados ou apreendidos. Apensado ao PL 5017/09 

47.  PL 3998/04  Takayama Acrescenta art. à Lei nº 9.503, de 1997, que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro", 
dispondo sobre a venda de peças ou sucatas oriundas de veículos irrecuperáveis. Apensado ao PL 5017/09 

48.  PL 4064/08  Dr. Talmir Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, para 
dispor sobre medidas de segurança em estabelecimentos penitenciários. 

Apensado ao PL 1352/99, 
que está apensado ao PL 

107/99, que está apensado 
ao PL 7764/14 

49.  PL 4078/15  CPIPETRO Modifica procedimentos de obtenção da colaboração premiada, alterando a Lei nº 12.850, 
de 2 de agosto de 2013.  Apensado ao PL 2755/15 

50.  PL 4081/15  CPIPETRO Altera a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que trata da colaboração premiada. Apensado ao PL 2755/15 

51.  PL 4082/15  CPIPETRO Altera a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 quanto ao âmbito de incidência da 
colaboração premiada e conferir prerrogativas as Comissões Parlamentares de Inquérito. Apensado ao PL 2755/15 

52.  PL 4223/15  Marcelo Belinati Dispõe sobre a elaboração de estatística sobre a violência contra a pessoa idosa, 
objetivando promover a proteção das pessoas desta faixa etária na forma que especifica. Apensado ao PL 2838/15 

53.  PL 4330/12  
Pastor Marco 

Feliciano 
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para proibir o desmanche e a venda de 
peças usadas de automóvel e motocicleta. Apensado ao PL 5017/09 

54.  PL 4340/16  Clarissa Garotinho Altera a Lei 12.121, de 17 d dezembro de 2009, para incluir o desaparecimento de adultos 
no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Apensado ao PL 6699/09 

55.  PL 4400/16  Alan Rick Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Apensado ao PL 6699/09 

56.  PL 4446/16  Átila A. Nunes Proíbe a utilização de artefatos pirotécnicos ou fogos de artifício em ambientes fechados, 
na forma que menciona. 

Apensado ao PL 4950/13 
que está apensado ao PL 

3381/15 

57.  PL 4456/16  Alberto Fraga Veda a nomeação de pessoa física como depositário fiel de armas de fogo e munições e 
dá outras providências. 

Apensado ao PL 7170/10, 
que está apensado ao PL 

3941/04 

58.  PL 4496/16  Ronaldo Carletto 
Altera a Lei º 12.127, de 17 de dezembro de 2009, que cria o Cadastro Nacional de 
Crianças e Adolescentes Desaparecidos para ampliar o espectro de informações nele 
contidas, transformando-o em Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. 

Apensado ao PL 4340/16 
que está apensado ao PL 

6699/09 
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59.  PL 4532/16  Cabo Sabino 
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para possibilitar à autoridade policial 
decretar algumas das medidas protetivas de urgência nela previstas, nos casos que 
discrimina. 

Apensado ao PL 6433/13 

60.  PL 4538/08  Reinaldo Nogueira Dispõe sobre a proibição de desmontagem e venda de peças de veículos segurados que 
tenham sofrido sinistro com perda total. Apensado ao PL 5017/09 

61.  PL 4632/16  Alberto Fraga Altera a redação do art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para alterar procedimentos relativos à baixa veicular. 

Apensado ao PL 5772/13, 
que está apensado ao PL 

5017/09 

62.  PL 4634/16  Alberto Fraga 
Altera a Lei º 7.210, de 11 de julho de 1984, - Lei de Execução Penal - para possibilitar que 
presos sejam submetidos a entrevistas nos meios de comunicação e que sua imagem 
possa ser divulgada. 

Apensado ao PL 2021/15 

63.  PL 4670/16  Carmen Zanotto 
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para obrigar o registro, em cadastro nacional, de veículos roubados ou furtados, 
que tenham sido recuperados. 

Apensado ao PL 4630/16 

64.  PL 4684/01  Marcos Rolim Altera o art. 41, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução 
Penal. 

Apensado ao PL 107/99, 
que está apensado ao PL 

7764/14 

65.  PL 4709/12  Onofre Santo Agostini Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Apensado ao PL 6699/09 

66.  PL 4799/16  Cabo Sabino 
Altera a Lei nº 12.127, de 17 de dezembro de 2009, que cria o Cadastro Nacional de 
Crianças e Adolescentes Desparecidos para ampliar o espectro de informações nele 
contidas, transformando-o em Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. 

Apensado ao PL 4496/16, 
que está apensado ao PL 

6699/09 

67.  PL 4803/16  Laudívio Carvalho 

Modifica o § 4º do artigo 33 da Lei 11.343, de 23 agosto de 2006, que institui o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção 
do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; 
define crimes e dá outras providências. 

Apensado ao PL 3635/15, 
que está apensado ao PL 

6315/13 

68.  PL 4863/16  Diego Andrade 

Altera dispositivo da Lei nº 8069, de 13 julho, de 1990 - Estatuto da Criança e Adolescente, 
para obrigar à autoridade policial em investigação de desaparecimento de crianças e 
adolescentes, a inclusão e divulgação de informações no Cadastro Nacional de Crianças 
e Adolescentes desaparecidos, e dá outras providências. 

Apensado ao PL 7642/14, 
que está apensado ao PL 

6699/09 

69.  PL 4927/13  Ângelo Agnolin Inclui dispositivo no Decreto-Lei nº 4.238, de 8 de abril de 1942, que dispõe sobre a 
fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos e dá outras providências. 

Apensado ao PL 3271/12, 
que está apensado ao PL 

3381/15 

70.  PL 4937/05  Jorge Pinheiro 
Obriga a retirada de circulação de veículos inservíveis ao uso, mediante prensamento da 
sua sucata, bem como baixa de seu registro junto ao Registro Nacional de Veículos 
Automotores - RENAVAM. 

Apensado ao PL 5017/09 

71.  PL 4948/13  Beto Albuquerque 

Dá nova redação aos arts. 8º e 9º do Decreto-Lei nº 4.238, de 8 de abril de 1942, para 
proibir o uso de artigos pirotécnicos em bares, boates, casas de espetáculo, teatros, 
auditórios, clubes, salões comunitários e demais locais fechados de edificações de uso 
coletivo. 

Apensado ao PL 3271/12, 
que está apensado ao PL 

3381/15 

72.  PL 4950/13  Ricardo Izar 
Dispõe sobre as regras de segurança em casas de entretenimento, impondo restrições ao 
uso de fogos de artifício e a realização de shows de pirotecnia em locais fechados em todo 
o território nacional, e dá outras providências. 

Apensado ao PL 3271/12, 
que está apensado ao PL 

3381/15 

73.  PL 4981/09  Laerte Bessa 

Altera os arts. 27, 28, 29, 33 e 39, todos da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que 
institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas 
para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito 
de drogas; define crimes e dá outras providências. 

Apensado ao PL 4941/09 

74.  PL 5040/13  
Professor Sérgio de 

Oliveira 
Dispõe sobre as regras de segurança e o uso de sinalizadores e artefatos similares em 
eventos e locais públicos. 

Apensado ao PL 3271/12, 
que está apensado ao PL 

3381/15 
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75.  PL 5041/05  Onyx Lorenzoni 
Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - 
Sinarm, define crimes e dá outras providências. 

Apensado ao PL 3941/04 

76.  PL 5185/13  Décio Lima Acrescenta o art. 41-H à Lei n° 10.671, de 15 de maio de 2003, que "dispõe sobre o 
Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências". 

Apensado ao PL 3271/12, 
que está apensado ao PL 

3381/15 

77.  PL 5209/16  Paulo Foletto Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro imediato do desaparecimento de pessoas. 
Apensado ao PL 7642/14, 
que está apensado ao PL 

6699/09 

78.  PL 5248/13  Francisco Escório Proíbe o uso de fogos de artifício em qualquer evento que contenha aglomeração pública 
em ambientes fechados e dá outras providências. 

Apensado ao PL 4950/13, 
que está apensado ao PL 

3271/12, que está 
apensado ao PL 3381/15 

79.  PL 5254/09  Bispo Gê Tenuta Dispõe sobre a visita sem contato físico em estabelecimentos prisionais. 

Apensado ao PL 7300/02, 
que está apensado ao PL 

107/99, que está apensado 
ao PL 7764/04 

80.  PL 5289/09  Luiz Couto Garante o direito de visita aos presos preferencialmente nos fins de semana. 
Apensado ao PL 107/99, 
que está apensado ao PL 

7764/04 

81.  PL 5301/13  Andreia Zito Altera o art. 10 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Apensado ao PL 3941/04 

82.  PL 5360/16  Tenente Lúcio Dispõe sobre o perdimento em favor da União dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, de recursos ilegalmente depositados em instituições financeiras no exterior. Apensado ao PL 382/15 

83.  PL 5522/09  Francisco Tenório Altera a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei Antidrogas) para tornar crime o uso 
de drogas e estabelecer pena a seus usuários. Apensado ao PL 4941/09 

84.  PL 5528/16  Cabo Sabino 

Altera a Lei nº 12.505, de 11 de outubro de 2011, que concede anistia aos policiais e 
bombeiros militares dos Estados de Alagoas, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, da 
Paraíba, do Piauí, do Rio de Janeiro, de Rondônia, de Sergipe, do Tocantins, da Bahia, do 
Ceará, de Mato Grosso, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de Santa 
Catarina, do Amazonas, do Pará, do Acre, de Mato Grosso do Sul, do Paraná e do Distrito 
Federal, para acrescentar o Estado de São Paulo. 

Apensado ao PL 836/15 

85.  PL 5552/15  Alberto Fraga 
Altera a Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - 
Sinarm, define crimes e dá outras providências. 

Apensado ao PL 7170/10 
que está apensado ao PL 

3941/04 

86.  PL 5597/13  Major Fábio Altera a redação de dispositivos do Decreto-Lei nº 4.238, de 8 de abril de 1942, que dispõe 
sobre a fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos e dá outras providências. 

Apensado ao PL 3271/12 
que está apensado ao PL 

3381/15 

87.  PL 5604/09  Paes de Lira Altera a redação do art. 10 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Apensado ao PL 3941/04 

88.  PL 5625/13  Sérgio Brito Acrescenta o art. 132-A ao Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 
Apensado ao PL 3271/12 
que está apensado ao PL 

3381/15 

89.  PL 5688/16  Major Olímpio Altera o § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, dando-lhe nova redação 
e acrescendo-lhe os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. Apensado ao PL 6315/13 

90.  PL 5731/16  Cabo Sabino Determina que as viaturas operacionais e de escolta dos órgãos de segurança pública 
possuam para-brisas blindados Apensado ao PL 8146/14 

91.  PL 5772/13  CLP 
Altera a Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre o conceito de "sucata" 
e a destinação a ser dada às sucatas apreendidas pelos órgãos executivos de trânsito 
estaduais. 

Apensado ao PL 5017/09 

92.  PL 5787/16  Cabo Sabino 
Altera a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, que "Dispõe sobre o Sistema de 
Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras 
providências. 

Apensado ao PL 768/15 

93.  PL 5880/16  Maria do Rosário Institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e dá outras providências Apensado ao PL 6699/09 
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97.  PL 6145/16  Luiz Lauro Filho 

Altera a Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, para modificar as regras de concessão de 
medidas protetivas, aperfeiçoar as competências de equipes multidisciplinares, atualizar 
as remissões ao Código de Processo Civil e possibilitar a aplicação da Lei n. 9.099, de 26 
de setembro de 1995. 

Apensado ao PL 6433/13 

98.  PL 6156/16  Dâmina Pereira Altera o art. 25 da Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do Desarmamento). Apensado ao PL 3941/04 

99.  PL 6162/05  Jair Bolsonaro 
Altera a redação do art. 15 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre 
registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional 
de Armas - Sinarm, define crimes e dá outras providências. 

Apensado ao PL 3941/04 

100.  PL 6232/16  Laura Carneiro 

Altera a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 para acrescentar o seguinte artigo 9-A para 
obrigar a notificação compulsória nos casos de suspeita ou confirmação de violência 
doméstica ou familiar contra a mulher pelos serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade sanitária. 

Apensado ao PL 4552/16 

101.  PL 6284/16  Laerte Bessa 

Revoga o § 4º do art. 33 e insere o inciso VIII no art. 40, ambos da Lei 11.343, de 23 de 
agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas 
para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito 
de drogas; define crimes e dá outras providências. 

Apensado ao PL 6315/13 

102.  PL 6406/13  Miriquinho Batista Modifica a lei nº10826, de 22 de dezembro de 2003, estabelecendo regras para a 
comercialização de sinalizadores. 

Apensado ao PL 5939/13, 
que está apensado ao PL 

3271/12, que está 
apensado ao PL 3381/15 

103.  PL 6489/16  Roberto de Lucena Fica vedada a implantação, de quaisquer tipos de mecanismos ou equipamentos 
eletrônicos e congêneres em cidadãos brasileiros, e dá outras providências. Apensado ao PL 7561/14 

104.  PL 6519/16  Rômulo Gouveia Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de detectores de metais nos acessos aos 
estabelecimentos tipo shopping center. Apensado ao PL 6160/16 

105.  PL 6601/09  Alex Canziani Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento. Apensado ao PL 3941/04 

106.  PL 6660/13  César Halum Altera o art. 25 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para especificar regras para 
o aproveitamento das armas de fogo, acessórios e munição apreendidos. Apensado ao PL 3941/04 

107.  PL 6722/13  Hugo Leal 
Disciplina as atividades envolvendo balões de papel não tripulados e sem potencialidade 
de causar incêndio, reconhecendo-as como elemento da cultura popular e do folclore 
brasileiro. 

Apensado ao PL 3271/12, 
que está apensado ao PL 

3381/15 

94.  PL 5892/16  Delegado Waldir Revoga-se o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Apensado ao PL 6315/13 

95.  PL 5932/16  Rômulo Gouveia Altera a Lei nº 9.503, de 1997, para obrigar a inclusão de informações no RENAVAM sobre 
a cadeia dominial e as ocorrências de sinistros envolvendo o veículo. 

Apensado ao PL 685/13, 
que está apensado ao PL 

5017/09 

96.  PL 5939/13  Major Fábio Dispõe sobre a comercialização de sinalizadores de emergência ou náuticos. 

Apensado ao PL 5040/13, 
que está apensado ao PL 

3271/12, que está 
apensado ao PL 3381/15 

108.  PL 6795/10  Washington Luiz Cria o Cadastro Único de Pessoas Desaparecidas. Apensado ao PL 6699/09 

109.  PL 6 839/13  João Rodrigues 
Acrescenta o inciso IV e o § 8º ao art. 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para 
fixar pena de internação para tratamento de dependência química, pelo período mínimo de 
6 meses, em estabelecimentos de saúde específicos para tal fim. 

Apensado ao PL 4941/09 

110.  PL 7058/10  Paulo Roberto Pereira Cria o Cadastro de Pessoas Desaparecidas. Apensado ao PL 6699/09 

111.  PL 7085/14  Iriny Lopes Dispõe sobre o sistema de revista de visitantes nos estabelecimentos prisionais e dá outras 
providências. 

Apensado ao PL 107/99, 
que está apensado ao PL 

7764/04 

112.  PL 7144/14  
Antonio Carlos 
Mendes Thame 

Dispõe sobre a destinação de veículos automotores terrestres em fim de vida útil e dá 
outras providências. Apensado ao PL 5017/09 
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113.  PL 7147/14  Major Fábio 
Acrescenta parágrafo ao art. 302 da Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre 
o fornecimento de equipamentos de segurança pelas empresas jornalísticas aos seus 
empregados. 

Apensado ao PL 2658/11. 

114.  PL 7170/10  Nelson Goetten 
Altera o art. 25 da Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003, para especificar os 
procedimentos para o aproveitamento das armas de fogo, acessórios e munição 
apreendidos. 

Apensado ao PL 3941/04 

115.  PL 7180/10  Lupercio Ramos Dispõe sobre a transferência de propriedade de veículo segurado, em caso de roubo ou 
furto. Apensado ao PL 5017/09 

116.  PL 7300/02  Cabo Júlio Dispõe sobre o contato físico de presidiários com visitantes e advogados no território 
nacional. 

Apensado ao PL 107/99, 
que está apensado ao PL 

7764/04 

117.  PL 7301/14  Onyx Lorenzoni 
Altera a redação da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e munição; em relação aos requisitos 
necessários para aquisição, registro e porte de armas de fogo de uso permitido. 

Apensado ao PL 3941/04 

118.  PL 7361/10  Pompeo de Mattos Altera o art. 5º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, permitindo a reabertura de 
prazos para recadastramento de armas de fogo e dá outras providências. Apensado ao PL 3941/04 

119.  PL 7363/14  Valdir Colato Dispõe sobre a responsabilidade e a obrigatoriedade de investigação imediata de pessoas 
desaparecidas. Apensado ao PL 6699/09 

120.  PL 7642/14  Mandetta Acrescenta dispositivo à Lei 12.127, de 17 de dezembro de 2009, para tornar obrigatório o 
início imediato das buscas por menor de 14 anos desaparecido. 

Apensado ao PL 
7363/2014, que está 

apensado ao PL 6699/09 

121.  PL 7650/14  Maria Lucia Prandi Institui o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e medidas que facilitem a busca e 
a localização dessas pessoas, e dá outras providências 

Apensado ao PL 
6699/2009. 

122.  PL 7652/14  Vander Loubet Esta Lei altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 para regular a produção, 
importação comercialização e utilização de fogos de artifício. 

Apensado ao PL 3271/12 
que está apensado ao PL 

3381/15 

123.  PL 7960/14  Félix Mendonça Júnior 
Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que "Dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - 
Sinarm, define crimes e dá outras providências". 

Apensado ao PL 3941/04 

124.  PL 8120/14  Sandes Júnior Acrescenta o § 2º ao art. 10 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Apensado ao PL 6433/13 

125.  PL 8257/14  Ronaldo Fonseca 

Altera a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, para criar o banco de dados sobre medidas 
protetivas de urgência e estabelecer a possibilidade de deferimento de medidas protetivas 
de urgência desde o primeiro atendimento à mulher vítima de violência doméstica e 
familiar. 

Apensado ao PL 6433/13 
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Tabela 4 Requerimentos

Abreviaturas: Tipo:   SC - Subcomissão ou Grupo de Trabalho   |   AP - Audiência Pública   |   OE - Outros Eventos   |   D - Assuntos Diversos   |   RI - Requerimento de Informação

 AUTOR  EMENTA  TIPO  RESULTADO  PROVIDÊNCIAS/OBSERVAÇÕES  

132 CARLOS HENRIQUE 
GAGUIM 

Requer, nos termos regimentais, a realização de Mesa Redonda na Assembleia 
Legislativa do Tocantins, em Palmas/TO, com o objetivo de discutir a situação da 
Segurança Pública no Estado de Tocantins. 

OE 12/5/2016 
Aprovado.  

133 

CABO SABINO 
(VER REQ. 141/16) 
(VER REQ. 150/16) 
(VER REQ. 153/16) 
(VER REQ. 166/16)  

Requer que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
designe uma Comissão de Parlamentares com destino ao Estado do Ceará com 
o objetivo de apurar, a ameaça a parlamentares Federais e Estaduais, bem como 
as denúncias de mortes de policiais militares vítimas da ação de facções 
criminosas e grupos de extermínio. 

OE 12/5/2016 
Aprovado. 

9 e 10/8/2016  
Evento realizado no estado do Ceará. 

Arquivado. 

134 EZEQUIEL TEIXEIRA 

Requer, no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, solicitação de informações, quanto aos repasses de recursos aos 
Estados empregados na área da Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, 
para a realização dos Jogos Olímpicos, ao Ministro da Justiça, Planejamento, 
Casa Civil e Presidência da República. 

D 12/5/2016 
Aprovado. 

 
18/5/2016 

Encaminhado ofício nº 67/16 para o 
presidente da CD, solicitando providências. 

(Reqs. de Informações nºs 1754/16 e 
1755/16) 

 
19/8/16 

Encaminhado ofício nº 191/16, ao autor, 
com a resposta do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
 

24/8/16 
Encaminhado ofício nº 203/16-Pres., ao 
autor, com a resposta da Casa Civil da 

Presidência da República. 
 

14/10/16 
Recebido ofício 1ª Sec/RI/I/nº 3646/16 

encaminhando solicitação do MJ pedindo 
dilação de prazo. 

18/10/2016 
Encaminhado ao autor o aviso nº  

1310/2016-MJ, que solicita dilação do 
prazo. 

 
31/10/2016 

Encaminhado ao autor o aviso nº 
1352/2016-MJ, em resposta ao 

Requerimento de Informação nº 1754/2016. 
Arquivado. 

135 EZEQUIEL TEIXEIRA 

Requer, no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, solicitação de informações, quanto aos repasses de recursos aos 
Estados para a área da Segurança Pública, ao Ministro da Justiça, Planejamento, 
Casa Civil e Presidência da República. 

D 12/5/2016 
Aprovado. 

18/5/2016 
Encaminhado ofício nº 68/16 para o 

presidente da CD, solicitando providências. 
(Req. de Informação 1757/16, 1.758/16 e) 

 
19/8/16 

Encaminhado ofício nº 190/16, ao autor, 
com a resposta do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
 

24/8/16 
Encaminhado ofício nº 202/16, ao autor, 

com a resposta da Casa Civil da 
Presidência da República. 

 
31/8/16 

Encaminhado ofício nº 205/16, ao autor, 
com nova resposta da Casa Civil da 

Presidência da República. 
 

136 EZEQUIEL TEIXEIRA 

Requer que seja realizada, nesta Comissão, reunião de Audiência Pública para 
debater o aumento da criminalidade no Estado do Rio de Janeiro, mesmo após o 
investimento de bilhões de reais e as políticas públicas de segurança nas regiões 
que foram implantadas Unidades de Polícia Pacificadora. 

AP 12/5/2016 
Aprovado. 

A Audiência Pública foi agendada para o 
dia 28/6/2016, mas foi desmarcada. 

137 GIVALDO CARIMBÃO 
(VER REQ. 144/16) 

Requer a realização de Audiência Pública para discutir a determinação judicial de 
suspensão de funcionamento do aplicativo Whatsapp. AP 12/5/2016 

Aprovado. 

15/6/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 
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138 

MAJOR OLIMPIO E 
OUTROS 

 (VER REQ. 151/16) 
(VER REQ. 154/16) NÃO 

APROVADO 
(VER REQ. 159/16) 

 

Solicita que seja realizada audiência pública no âmbito desta comissão a fim de 
debater sobre defeitos apresentado nas armas fornecidas aos órgãos de 
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

AP 

18/5/2016 
Aprovado com a inclusão dos 

seguintes convidados: Ladislau 
Brito Santos Júnior, Perito Criminal; 

Igor Vilhora Noya, Delegado da 
Polícia Civil; Subtenente Valto, 

Polícia Militar de São Paulo, e com 
a limitação de 3 minutos para a fala 

de cada uma das vítimas. 

3/8/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

139 ALEXANDRE BALDY Requer a realização de Audiência Pública para tratar sobre o bloqueio de sinal de 
telefones celulares em presídios na CSPCCO. AP 12/5/2016 

Aprovado. 

23/8/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

140 ALEXANDRE BALDY 
Requer, nos termos regimentais, a realização de Mesa Redonda na Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás, em Goiânia-Go, com o objetivo de discutir a 
situação da Segurança Pública no Estado. 

OE 12/5/2016 
Aprovado.  

141 CABO SABINO 
(VER REQ. 133/16) 

"Requer a realização de Encontro Regional, no município de Fortaleza - CE, para 
discutir com a comunidade, entidades de classe e representantes do Poder 
Público a terceirização e suas consequências nas atividades militares". 

OE 12/5/2016 
Aprovado. 

9 e 10/8/2016  
Evento realizado no estado do Ceará. 

Arquivado. 

142 EZEQUIEL TEIXEIRA 

Requer que seja realizada, nesta Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, reunião de Audiência Pública para debater sobre os critérios 
objetivos para a instalação de pardais nas vias, o custo da manutenção, instalação 
destes aparelhos e o aumento da violência no Rio de Janeiro. 

AP 

12/5/2016 
Aprovado com a ampliação do 

alcance para todo o Brasil e não 
somente para o Estado do Rio de 

Janeiro. 

Audiência agendada para 1/12/16, mas foi 
desmarcada. 

143 EZEQUIEL TEIXEIRA 

Requer que seja realizada, nesta Comissão, reunião de Audiência Pública para 
ouvir o ex-presidente e atual nomeado Ministro Chefe da Casa Civil Luiz Inácio 
Lula da Silva, em razão dos fortes indícios de crime de lavagem de dinheiro e 
ocultação de patrimônio relativo à investigação sobre todo o esquema de 
corrupção da Petrobrás. 

AP Não deliberado  

144 
GIVALDO CARIMBÃO E 

LAURA CARNEIRO 
(VER REQ. 137/16)  

Requer a realização de Audiência Pública para discutir a determinação judicial de 
suspensão de funcionamento do aplicativo Whatsapp. AP 19/5/2016 

Aprovado. 

15/6/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

145 WILSON FILHO 
Requer que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
realize uma reunião de audiência pública para discutir o Mapa da Violência, de 
2015.   

AP 19/5/2016 
Aprovado. 

1º/6/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

146 ALEXANDRE BALDY 
Requer que a realização de Mesa Redonda na Câmara Municipal de Valparaíso 
de Goiás, para discussão do tema “O elevado índice de criminalização da cidade 
de Valparaíso de Goiás e região”. 

OE 19/5/2016 
Aprovado. 

13/6/2016 
Evento realizado. 

Arquivado. 

147 ROCHA 

Requer a realização de uma viagem, em missão oficial de membros desta 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado à cidade do 
Rio de Janeiro/RJ, a fim de verificar as condições do sistema de Segurança dos 
Jogos Olímpicos, à cargo da Força Nacional. 

OE 1º/6/2016 
Aprovado. 

26 e 27/7/2016 
Visitas realizadas. 

Arquivado. 

148 CARMEN ZANOTTO 
Requer a realização de Audiência Pública para debater sobre o uso de 
substâncias que, por meio do bloqueio do hormônio sexual masculino - 
testosterona, para cessar a libido e controlar o desejo e o impulso sexual. 

AP 1º/6/2016 
Aprovado. 

6/7/2016 
Audiência Pública realizada. 

7/7/2016 
Arquivado. 

149 ALBERTO FRAGA 

Requer a criação no âmbito desta Comissão Permanente de Segurança pública e 
Combate ao Crime Organizado, de Subcomissão Especial destinada a discutir 
políticas de segurança pública e seus órgãos institucionais, com enfoque nas 
prerrogativas e direitos dos profissionais de segurança pública. 

SC Não deliberado.  

150 
CABO SABINO E 
ALBERTO FRAGA 
(VER REQ. 133/16) 

Requer que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
designe uma Comitiva de Parlamentares com destino ao Estado do Ceará com o 
objetivo de averiguar as condições dos presídios do estado. 

OE 21/6/2016 
Aprovado. 

9 e 10/8/2016  
Evento realizado no Estado do Ceará. 

Arquivado. 

151 
ARNALDO FARIA DE SÁ  

E OUTROS 
(VER REQ. 138/16) 

Requer a inclusão de participante na reunião de audiência pública objeto do 
Requerimento n.º138, apresentado nesta Comissão. AP 21/6/2016 

Aprovado. 

3/8/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

152 CARMEN ZANOTTO E 
SILAS FREIRE 

Requer a realização de Audiência Pública em conjunto com a Comissão de 
Seguridade Social e Família para debater os impactos da Lei 13.257, de 2016 
(Marco Legal da Primeira Infância) no Sistema de Justiça, Segurança Pública, 
Sistema Prisional e prevenção da violência. 

AP 21/6/2016 
Aprovado. 

6/7/2016 
Audiência Pública realizada. 

7/7/2016 
Arquivado. 

153 
CABO SABINO E 

OUTROS  
(VER REQ. 133/16) 

Requer que seja realizada Audiência Pública para debater a situação da 
Segurança Pública no estado do Ceará. AP 21/6/2016 

Aprovado. 

9 e 10/8/2016  
Evento realizado no Estado do Ceará. 

Arquivado. 

154 CABO SABINO 
(VER REQ. 138/16) 

Requer que seja convidado o Senhor Marco Aurélio Salvany, Diretor Presidente 
da empresa Taurus, para prestar esclarecimentos a respeito de denúncias que 
apontam falhas nas armas de fabricação da empresa. 

AP Perdeu oportunidade, reunião 
realizada em 3/8/2016.  

155 ALEXANDRE BALDY E 
SUBTENENTE GONZAGA 

Requer seja enviada Moção de Apoio ao Comando da Polícia Militar do Estado de 
Goiás e à família do Aspirante Renato Montalvão Simões, integrante dos quadros 
daquela corporação, que foi morto durante ocorrência na região central de 
Goiânia. 

D 21/6/2016 
Aprovado. 

11/7/16 
Encaminhada a moção anexa aos ofícios 

155 e 156/2016. 
Arquivado. 

156 ALBERTO FRAGA 
(VER REQ. 53/15) Requer a realização de visita à fábrica de armas Taurus. OE 21/6/2016 

Aprovado.  
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157 ALEXANDRE LEITE E 
OUTROS 

Requer realização de Audiência Pública para discussão do novo R-105, ou 
Regulamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, destinado a 
revogar o Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000. 

AP 21/6/2016 
Aprovado. 

12/7/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

158 SUBTENENTE GONZAGA 
Solicita o envio de Indicação ao Excelentíssimo Presidente da República, em 
exercício, Senhor Michel Temer, sugerindo a criação do Ministério da Segurança 
Pública. 

D 6/7/2016 
Aprovado. 

1º/8/2016 
Entrada, na SGM, no Requerimento de 

Indicação nº 2389/2016 

159 ALBERTO FRAGA 
(VER REQ. 138/15) 

Requer complementação ao Requerimento de nº 138/2016, já aprovado no âmbito 
da Comissão Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. AP 

6/7/2016 
Aprovado, com a inclusão, como 

convidado, do Subprocurador 
Militar, Dr. Carlos Frederico Pereira. 

3/8/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

160 EZEQUIEL TEIXEIRA E 
ALBERTO FRAGA 

Requer, no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, solicitação de informações, quanto ao valor repassado pelo Governo 
Federal ao Estado do Rio de Janeiro no valor de R$ 2,9 bilhões ao Ministro da 
Justiça. 

D 6/7/2016 
Aprovado. 

1º/8/2016 
Entrada, na SGM, no Requerimento de 

Informação nº 2034/2016. 
 

13/10/2016 
Recebida a resposta do MJ. 

 
18/10/2016 

Encaminhadas as informações ao autor do 
Requerimento. 

Arquivado. 

161 CABO SABINO 

Requer seja enviada Moção de Apoio ao Comando da Polícia Militar do Estado do 
Ceará, aos integrantes do 9º Bpm de Quixadá, às famílias do 1º SGT Francisco 
Guanabara Filho, CB Joel de Oliveira Pinto e ao SD Antônio Lopes Miranda Filho, 
que foram mortos durante uma ocorrência após confronto com bandidos 
fortemente armados e ao 2º SGT João Alves Campos que ficou hospitalizado no 
Instituto José Frota em Fortaleza, e os Soldados José Ribamar Bezerra Junior e 
Michelly Pereira Mariano e Que foram reféns e hoje se encontram passando por 
problemas psicológicos decorrente do atendimento a uma ocorrência na 
localidade de Juatama, Distrito do município de Quixadá estado do Ceará. 

D 6/7/2016 
Aprovado. 

8/7/16 
Encaminhada moção. 

11/7/16 
Arquivado. 

162 ALBERTO FRAGA 
ALEXANDRE BALDY 

Requer a realização de audiência pública para debater os efeitos da operação 
denominada de sexto mandamento, realizada pela Polícia Federal, Ministério 
Público e Poder Judiciário, no âmbito do Estado de Goiás. 

AP 6/7/2016 
Aprovado. 

13/9/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

163 LAURA CARNEIRO 

Requer a realização de Seminário da Comissão de Segurança Pública e de 
Combate ao Crime Organizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro - ALERJ para discutir a situação dos altos índices de violência e crimes 
de homicídio ligados à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
mulheres e homens transexuais com características de crimes de ódio. 

OE 30/8/2016 
Aprovado.  

164 EZEQUIEL TEIXEIRA 

Requer, no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, reunião de audiência pública, para que seja convidado o Ministro da 
Justiça, a fim de que seja esclarecida a situação que os agentes da Força 
Nacional enfrentam nas Olimpíadas de 2016 diante do recente repasse de 2,9 
bilhões. 

AP Não deliberado  

165 ONYX LORENZONI E 
PASTOR EURICO 

Solicita informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, Chanceler 
José Serra, sobre a aplicabilidade da Circular Telegráfica n° 94443/375, de 07 de 
maio de 2014, que estabeleceu, nas embaixadas e consulados brasileiros, a 
concessão de vistos, sem prévia consulta, para nacionais de países localizados 
em áreas conflagradas e que reconhecidamente servem de abrigo a grupos 
terroristas internacionais e seus agentes. 

D 2/8/2016 
Aprovado. 

4/8/2016 
Entrada, na SGM, no Requerimento de 

Informação nº 2046/2016 
 

5/10/2016  
Recebida a resposta do  

Requerimento de Informação. 
 

6/10/2016 
Encaminhada a resposta aos autores do 

requerimento. 
Arquivado. 

166 
CABO SABINO 

MOSES RODRIGUES 
(VER REQ. 133/16) 

Requer complementação ao requerimento de nº 153/2016, já aprovado na 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. AP 2/8/2016 

Aprovado. 

9 e 10/8/2016  
Evento realizado no estado do Ceará. 

Arquivado. 

167 ALEXANDRE BALDY 

Solicita a realização de Audiência Pública no âmbito desta Comissão, a fim de 
debater ações integradas entre as instituições de segurança pública, ações de 
prevenção de violências, de repressão qualificada da criminalidade, culminando 
com a construção de um Pacto de Segurança Integrada. 

AP 30/8/2016 
Aprovado. 

14/9/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

168 LINCOLN PORTELA 

Requer a realização de audiência pública para debater o PFC nº 25, de 2011, 
que requer que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado realize a fiscalização e controle do Programa Antiterrorismo no 
Brasil. 

AP 

30/8/2016 
Aprovado com a inclusão, como 

convidado, do Procurador Regional 
da República Vladimir Barros Aras. 

26/10/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

169 LAERTE BESSA 

Requer a realização de Audiência Pública para tratar da instrução normativa 
nº 106-DG/PF, de 9 de agosto de 2016, que estabelece procedimentos para 
o embarque de passageiro armado e para o despacho de arma de fogo e/ou 
munições em aeronave privada. 

AP 30/8/2016 
Aprovado. 

A Audiência Pública foi agendada par ao 
dia 19/9/2016 e foi cancelada a pedido do 

Autor do Requerimento. 
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170 LAERTE BESSA Requer a realização de Audiência Pública para tratar da Federalização da 
Segurança Pública do Distrito Federal. AP 30/8/2016 

Aprovado. 

1º/12/2016 
Audiência Pública realizada com o Ministro 

da Justiça. 

171 ROCHA 

Requer a realização de uma viagem, em missão oficial de membros desta 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado à cidade 
de Rio Branco, no Estado do Acre, a fim de se reunir com os representantes 
da segurança pública do Estado para discutir sobre os recentes ataques 
criminosos ocorridos naquela capital. 

OE 30/8/2016 
Aprovado. 

Evento foi marcado para os dias 15 e 16/9 
e foi cancelado. 

Evento realizado no dia 10/11/16. 
Arquivado. 

 AUTOR  EMENTA  TIPO  RESULTADO  PROVIDÊNCIAS/OBSERVAÇÕES  

172 ALEXANDRE BALDY 
Requer, nos termos regimentais, a realização de visitas a instituições de 
segurança pública das 27 unidades da federação para tratar de temas 
relacionados ao campo temático da comissão. 

OE 30/8/2016 
Aprovado.  

173 LAURA CARNEIRO 

Requer seja realizada audiência pública para discutir a forma, os prazos e os 
meios de preservação e de transferência de dados informáticos, mantidos 
por fornecedor de serviço, a autoridades públicas, para fins de investigação 
criminal envolvendo delito contra criança ou adolescente, nos termos 
contidos no Projeto de Lei nº 2.514, de 2015. 

AP 30/8/2016 
Aprovado. 

9/11/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

174 LAURA CARNEIRO E 
GONZAGA PATRIOTA 

Requer a realização de Audiência Pública, com autoridades que nomeia, 
para debater acerca do atendimento policial à mulher vítima de violência 
doméstica, nos termos contidos no Projeto de Lei nº 5.524/16. 

AP 31/8/2016 
Aprovado.  

175 SEVERINO NINHO 

Requer a realização de Audiência Pública para discutir o PL nº 5989/16, que 
dispõe sobre a tipificação criminal do uso de explosivos, ou sua contrafação, 
como meio para furto, roubo ou extorsão; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal e dá outras providências. 

AP 13/9/2016 
Aprovado. 

4/10/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

176 
ALEXANDRE BALDY E 

DELEGADO ÉDER 
MAURO 

Requer seja enviada Moção de Apoio às famílias das vítimas fatais, ao 
Comando da Polícia Militar do Estado de Goiás, e às vítimas do atentado 
ocorrido em Itumbiara/GO. 

D 18/10/2016 
Aprovado. 

18/10/2016 
Moções encaminhadas. 

21/10/2016 
Arquivado 

177 ALBERTO FRAGA E 
OUTROS 

Requer a realização de Audiência Pública para discutir a federalização dos 
crimes praticados contra transportadoras de valores. AP 9/11/2016 

Aprovado. 

30/11/2016 
Audiência Pública realizada. 

1º/12/2016 
Arquivado 

178 LAERTE BESSA 
Solicita seja convocado o Sr. Ministro da Justiça, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre as discussões que tangem a Federalização da 
Segurança Pública do Distrito Federal. 

AP Não deliberado.  

179 
MOSES RODRIGUES E 

OUTROS 
(VER REQ. 181/16) 

Requer a realização de Audiência Pública na Comissão de Segurança 
Pública para discutir a greve dos policiais civis no Estado do Ceará, as 
condições de trabalho e a valorização salarial. 

AP 

9/11/2016 
Aprovado, com a inclusão do 

Comandante-Geral da Polícia Militar 
e o Secretário de Planejamento e 

Gestão do Estado do Ceará. 

23/11/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

180 EDUARDO BOLSONARO 
E ROCHA 

Requer a realização de audiência pública visando à definição da alta 
significação para a instituição de data comemorativa em homenagem ao 
agente de segurança socioeducativo. 

AP 16/11/2016 
Aprovado. 

8/12/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

181 
CABO SABINO E 

OUTROS 
(VER REQ. 179/16) 

"Requer aditamento ao requerimento de nº 179/2016, já aprovado na 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado". AP 16/11/2016 

Aprovado. 

23/11/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

182 ALBERTO FRAGA 

Solicita a convocação do Ministro da Justiça, Sr. Alexandre de Moraes, para 
prestar esclarecimentos sobre a condução coercitiva do Tenente-Coronel 
Ricardo Rocha, da Polícia Militar do Estado de Goiás realizada pela Polícia 
Federal. 

AP Não deliberado.  

183 ALEXANDRE BALDY E 
OUTROS 

Requer a realização de Encontro em Goiânia-GO, para debater os efeitos da 
operação denominada de sexto mandamento, realizada pela Polícia Federal, 
Ministério Público e Poder Judiciário, no âmbito do Estado de Goiás 

OE 23/11/2016 
Aprovado. 

Evento foi marcado para o dia 15/12/16, 
mas foi cancelado. 

184 ALEXANDRE BALDY E 
CABO SABINO 

Requer seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão a 
realização de Audiência Pública a fim de debater ações sobre a gestão das 
políticas públicas de enfrentamento ao uso de Crack e outras Drogas 
conforme relatório aprovado nesta Comissão a PFC Nº 9, 2011. 

AP 23/11/2016 
Aprovado. 

7/12/2016 
Audiência Pública realizada. 

Arquivado. 

185 CABO SABINO Solicita a realização de audiência pública, para discutir a nomeação de 
candidatos aprovados no concurso do DEPEN/MJ. AP Não deliberado.  



91

Dá nova redação aos arts. 25, 26, 29, 32 e 39
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
       
       Art. 1º .....................................................................................................................................................................................................

       Art. 4º O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de atividade: 

       XVI - Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado:
            a) assuntos atinentes à prevenção, fiscalização e combate ao uso de drogas e ao tráfico ilícito de entorpecentes 
ou atividades conexas;
            b) combate ao contrabando, crime organizado, seqüestro, lavagem de dinheiro, violência rural e urbana;
            c) controle e comercialização de armas, proteção a testemunhas e vítimas de crime, e suas famílias;
            d) matérias sobre segurança pública interna e seus órgãos institucionais;
            e) recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas ao crime organizado, narcotráfico, violência rural 
e urbana e quaisquer situações conexas que afetem a segurança pública;
            f) sistema penitenciário, legislação penal e processual penal, do ponto de vista da segurança pública;
            g) políticas de segurança pública e seus órgãos institucionais;
            h) fiscalização e acompanhamento de programas e políticas governamentais de segurança pública;
            i) colaboração com entidades não-governamentais que atuem nas matérias elencadas nas alíneas deste inciso, 
bem como realização de pesquisas, estudos e conferências sobre as matérias de sua competência;

Câmara dos Deputados, 17 de março de 2004 - Deputado JOÃO PAULO CUNHA, Presidente

Resolução nº 20, de 2004
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