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13/08/2019

 

–

 

16h30

 

Comissão de Segurança Pública e combate 

ao crime organizado

 

Audiência pública extraordinária

 

com 

pauta de Previdência e regras de 

ina�vidade dos profissionais de segurança 

pública.
 

14/08/2019 –  10h00  

Comissão de Integração Nacional, 

Desenvolvimento Regional e da Amazônia

Apreciação do requerimento para 

realização de audiência pública para 

debater a

 

indústria do gás

 

natural no 

estado do Amazonas.

 

 

 

 

 

Deputado Capitão Alberto Neto requer voto de Louvor ao Conselho de Administração da 

SUFRAMA

A 287° Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (C AS) foi histórica.  Nesta ocasião, o Conselho 

de Administração da SUFRAMA

 

aprovou

 

o novo marco legal para dinamizar e fortalecer o modelo da Zona Franca 

de Manaus e deliberados 88 projetos industriais e de serviços, com previsão de inves�mentos superiores a US$ 

650 milhões e a geração de quatro mil empregos diretos no Polo Industrial de Manaus (PIM) nos próximos 3 anos.  

Na requisição do voto de Louvor, o Deputado Capitão Alberto Neto reconhece os vinte e sete

 

conselheiros da 

SUFRAMA como cidadãos que trabalham

 

verdadeiramente

 

em prol do desenvolvimento

 

e da geração de renda e 

emprego em prol dos Amazonenses.

  

A deliberação do CAS é uma das diversas medidas que trarão o Amazonas 

para o patamar que o estado realmente merece.

 

Próxima Semana

 

Deputado Capitão Alberto Neto par�cipa de jantar no 

Consulado do Peru

 

A convite do Embaixador

 

do Peru, Javier

 

Yépez Verdeguer, o 

Deputado Capitão Alberto Neto compareceu

 

no dia 8/8/2019

 

no jantar de comemoração ao aniversário de

 

independência do 

país.  Em mais uma oportunidade o Deputado ressaltou a 

importância estratégica da Estrada do Pacífico.

  

 

Deputado Capitão Alberto Neto apresenta Projeto de Lei 

para crimes em presídios

 

Após mais uma barbárie dentro de um presídio, desta vez no 

estado do Pará, o Deputado Capitão Alberto Neto tomou a 

inicia�va de encaminhar Projeto

 

de Lei

 

para endurecer o código 

penal contra crimes come�dos por detentos e bloqueio de sinal 

de celular em presídios.  

 

Deputado Capitão Alberto Neto apresenta Projeto de Lei 

para regulamentação da bengala longa 

 

Comprome�do com a diminuição de barreiras entre todos os 

cidadãos, o Deputado Capitão Alberto Neto impetrou o Projeto 

de Lei n° 4189/2019 que regulamenta as cores indica�vas para 

bengalas longas de forma a diferenciar diferentes graus de 

surdez e cegueira. 

Sexta feira, 9 de agosto de 2019.

CAPITÃO ALBERTO NETOCAPITAOALBERTONETO

Acompanhe minhas redes sociais: Acesse nosso gabinete virtual:

WWW.CAPITAOALBERTONETO.COM.BR04

Destaques da semana



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

   
  

   

 

 

 

 

 

  

 

 
20/08/2019

 

14h00 –  Comissão de Integração Nacional, 

Desenvolvimento Regional e Amazônia

14h30 -
 

PEC 045/19 –
 

Reforma Tributária

16h00 –

 
Proteção Social dos Militares

16h30 –

 

Comissão de Segurança Pública e 

Combate ao crime organizado.

 23/08/2019

 
Mesa Redonda pela Comissão de Integração 

Nacional, Desenvolvimento Regional e da 

Amazônia com o tema “Reforma do Sistema 

Tributário Nacional e seus impactos para o 

estado do Amazonas”.  Auditório da FEAM –

Centro de Manaus.

 

Deputado Capitão Alberto Neto par�cipa de reunião dos 
Comandantes das polícias e bombeiros estaduais com o 

Presidente Bolsonaro
A Presidência da República que recebeu os Comandantes 

Militares das Polícias Estaduais e Corpos de Bombeiros no dia 

13/08, no Palácio do Planalto.  Nesta ocasião, os Comandantes 

ressaltaram a confiança no Governo e no Congresso Nacional 

para que seja garan�do em Lei Federal requisitos para a Proteção 

Social dos militares federais e estaduais.  Foi ressaltada a 

importância da liderança do Presidente e o compromisso das 

forças estaduais na redução dos índices de criminalidade.

 

Próxima Semana

 

Projeto de Lei que acelera a implementação de empreendimentos na Zona Franca de Manaus

 

tem parecer 
favorável em Comissão

 

O Projeto de Lei que estabelece prazo máximo para a análise pelo dos projetos básicos de novos empreendimentos 

da Zona Franca de Manaus, de autoria do Dep. Capitão Alberto Neto, obteve parecer favorável na

 

Comissão de 

Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia.  Este é mais um passo para desburocra�zar a criação 

de empregos no estado do Amazonas.  Confira aqui

 

Mesa redonda

 

irá discu�r meios para melhoria

 

da 
infraestrutura de internet no Amazonas

 
O Dep. Capitão Alberto Neto teve seu requerimento aprovado 

para a realização de Mesa Redonda para apresentar e debater 

as dificuldades e possibilidades de

 

garan�r a acessibilidade de 

internet de qualidade em todo Amazonas.

 

No evento serão 

discu�dos os possíveis impactos na educação, segurança,

 

saúde 

e demais serviços públicos

 

Confira aqui

 

Deputado Capitão Alberto Neto é eleito membro da 
comissão especial que irá reestruturar as carreiras e o 

sistema de previdência dos militares

  

Comprome�do com a coerência e o entendimento das 

necessidades referente à carreira militar, o Dep. Capitão Alberto 

Neto irá par�cipar da comissão especial que discu�rá o Sistema 

de Proteção Social dos Militares. O Deputado defenderá a 

garan�a dos direitos que atendam e amparem os prof issionais 

que se sacrificam todos os dias para servir e proteger a 

população brasileira. 

Liberação de recursos para unidades de saúde do Amazonas

 

Após reunião com o Ministro da Saúde no dia 12/08, o

 
Dep. 

Capitão Alberto Neto conseguiu a liberação de 5,2 milhões em 

recursos para unidades de saúde do Amazonas. Serão 

contemplados os municípios de Caapiranga (500 mil), Eirunepé 

(1,5 milhões), Manacapuru (2 milhões), Enviar (1 milhão) e Tefé 

(2,5 milhões).
 

Sexta feira, 16 de agosto de 2019.
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Requerimento solicita a realização de audiência 
pública para discu�r Ciclo Completo de Polícia

  

No dia 19/08 foi requerida a realização de Audiência 
Pública no âmbito da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, relacionada ao Ciclo 
Completo de Polícia e sua eficiência na gestão e 
integração dos órgãos de Segurança Pública no País.
Tal ciclo integrado propõe a unificação de 
patrulhamento ostensivo e inves�gação em uma 
mesma polícia, como medida de aumento da eficiência 
dos resultados de inves�gação. 

Nota de pesar pelo falecimento do pai do Deputado Capitão Alberto Neto
Foi com profundo pesar que recebemos no dia 20/08/2019 a no�cia do falecimento de Francisco Eduardo 
Barbosa Viana,

 

pai do Capitão Alberto Neto. Para a família é um momento de dor pela perda da pessoa amada e 
querida que vai em corpo, mas que con�nuará

 

nos corações de todos que com ele conviveram. Resta neste 
momento agradecer por todo o apoio recebido pelo nosso querido Deputado e sua família por meio de
mensagens, orações e manifestações de carinho e respeito.  Sabemos que este �po de perda é irreparável, mas 
o suporte recebido demonstra a necessidade de seguir em frente e dar

 

sequência à missão dada por Deus de 
fazer pelo povo que tanto necessita, com o caráter e o compromisso que honra e orgulha a qualquer pai.

 

“Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um 
edi�cio, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas.

 

”

 

2 Corín�os 5:1

 

Discurso sobre o Fundo Amazônia esclarece os interesses por trás do inves�mento de outros países

 

Em discurso no dia 20/08 o Deputado Capitão Alberto neto esclareceu

 

de que forma os países desenvolvidos 
lucram com o Fundo Amazônia.

 

O

 

Deputado deu importância da preservação ambiental, que passa 
necessariamente pelo desenvolvimento do povo. Ressaltou que a riqueza do Amazonas tem que ser 
sustentavelmente u�lizada para acabar com a

 

miséria, falta de segurança, de educação e de acesso aos cuidados 
mínimos de saúde. Por outro lado, os países que custeiam o fundo lucram pelo fato do Brasil não explorar suas 
riquezas, importando insumos apesar de tê-los em abundância, impedindo o seu desenvolvimento.  Além disso, 
o Deputado propôs um Projeto

 

de Lei para regulamentar o Fundo Amazônia. 

Requerimento pede que projetos estratégicos 
para o Amazonas sejam considerados

 
entre 

projetos de interesse nacional
 

Foi enviado em 21/08 para o Ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, solicitação para que projetos do 
Amazonas sejam incluídos na carteira de projetos 
da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de 
Inves�mento (SPPI). Dentre os projetos indicados 
estão os relacionados à exploração do potássio, da 
produção de gás natural, da ampliação de linhas de 
transmissão, a recuperação da BR-319 e a 
construção da

 

rodovia de interligação da AM-010 a 
BR-163.  O Amazonas tem

 

grandes riquezas que 
podem

 

atrair inves�mentos para melhorar a 
qualidade de vida do seu povo. A visão do Deputado 
é que há a necessidade ampliação de infraestrutura 
e a atração de grandes empreendimentos 
sustentáveis para que haja a geração de empregos 
e recursos na região, garan�ndo o desenvolvimento 
para a população e, por consequência, meios para a 
preservação ambiental.

 

A SPPI coordena

 

o processo 
a nível federal para garan�r a expansão da 
infraestrutura e ampliar as oportunidades de 
inves�mento e emprego.

Deputado Capitão Alberto Neto repudia a lei de 
abuso de autoridade

 
e parabeniza ação no Rio de 
Janeiro

 

O Deputado Capitão Alberto Neto repudiou 
veementemente a manobra e a aprovação da Lei de 
abuso de autoridade no dia 19/08.  A proposta 
simplesmente inviabiliza a atuação da polícia ao 
impedir, por exemplo, o uso de algemas.  No entanto, 
o Deputado tem certeza que o Presidente Bolsonaro 
vetará a proposta e garan�rá que o trabalho contra o 
crime con�nue.  Neste sen�do, o Deputado 
parabeniza a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 
pela atuação perfeita contra o sequestro de um ônibus 
com 39 ví�mas no dia 20/08.  A atuação do Deputado 
é con�nuamente voltada para que as forças policiais 
tenham o amparo legal para atuar com a força sempre 
que necessário. 

 

 

Sexta feira, 23 de agosto de 2019.
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Sexta feira, 30

 

de agosto de 2019.

 
    

Deputado Capitão Alberto Neto defende o desenvolvimento da região Amazônica como 
medida de proteção à floresta 

Nas úl�mas semanas, como retaliação internacional à abertura econômica proposta pelo Presidente 
Bolsonaro, o Brasil foi bombardeado por no�cias caluniosas relacionadas à Amazônia.  A principal fonte 
de crí�ca veio após a re�rada de recursos da Noruega e Alemanha do Fundo Amazônia e a propagação 
de no�cias alarmantes (e muitas vezes falsas) sobre um suposto grande número de queimadas na 
região.  De forma a proteger os interesses dos Amazonenses, o

 

Deputado Capitão Alberto Neto fez dois 
discursos para demonstrar como há interesse estrangeiro na região Amazônica

 

e suas riquezas,

 

e como 
o desenvolvimento da região é importante para a proteção da floresta.  Neste sen�do, o deputado 
defendeu que a Reforma Tributária não re�re os direitos da Zona Franca

 

e

 

pediu atenção do Governo 
Federal ao desenvolvimento do Amazonas

 

e para o seu povo.  Como vitória, conseguiu o 
comprome�mento do Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de que a Reforma Tributária 
não será aprovada sem garan�r os direitos da Zona Franca de Manaus. 

 

Projeto de Lei simplifica o processo de adoção 
de crianças e adolescentes

 

Em 27/08/2019 o Deputado Capitão Alberto Neto 
encaminhou o Projeto de Lei n° 4697/2019 que 
simplifica as etapas necessárias para o processo 
de adoção de crianças e adolescentes. Diversas 
alterações no processo de adoção foram feitas ao 
longo do tempo, tornando o processo di�cil e 
demorado, dificultando que crianças possam ter 
um novo lar. A cada dia que passa, várias crianças 
espalhadas pelo Brasil estão perdendo a chance 
de se colocarem em famílias estáveis apenas 
pelas dificuldades que a lei criou.  O projeto do Lei 
proposto pretende tornar a adoção um processo 
mais rápido. 

 

Reunião na SUFRAMA discute a interligação 
logís�ca e comercial entre Manaus e a cidade de 

Paita (Peru)

 

No dia 29/08/2019 foi realizada

 

no auditório da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus 
(SUFRAMA)

 
a 5° Reunião sobre interligação 

logís�ca e comercial entre Manaus e a cidade de 
Paita no Peru. Es�veram presentes 
representantes de ins�tuições que têm potencial 
relevância para os projetos de infraestrutura 
necessários à interligação logís�ca entre o Brasil 
e Peru, como do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), Porto 
Yurimaguas, Marinha do Brasil e Exército 
Brasileiro. 

  Deputado Capitão Alberto Neto indica que 
mulheres possam compor o conselho do CADE 

 

O Deputado Capitão Alberto Neto encaminhou 

nesta semana indicação ao Ministro da Economia, 

Paulo Guedes, da necessidade de que se possa 

buscar mulheres para a composição do Conselho 

Administra�vo de Defesa da Concorrência 

(CADE).  Apesar da certeza de que a indicação se 

pautará por critérios técnicos, o Deputado 

ressalta a importância e os possíveis ganhos de se 

ter mulheres no Conselho que historicamente 

tem mais homens indicados, apesar do grande 

número de mulheres qualificadas no país.  

  

Próxima Semana

 
04/09/2019 -

 

16h30

 

Audiência Pública da Comissão de Segurança 

Pública e Combate ao Crime Organizado

 

 

07/09/2019

 

Acompanhamento ao Presidente Bolsonaro no 

Desfile de Independência em Brasília
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Sexta feira, 6

 

de setembro de 2019.

 

 

Deputado Capitão Alberto Neto defende que a Amazônia é terra de oportunidades e 
precisa de um projeto nacional de desenvolvimento

Em discurso realizado no dia 04/09/2019, o Deputado Capitão Alberto Neto ressaltou a importância da 
Amazônia para o Brasil.  Como região estratégica e com recursos inexplorados da ordem de 25 trilhões 
de dólares, deve ser incorporada a um projeto nacional de desenvolvimento.  O Deputado ressaltou que 
a região não deve ser visualizada como um vazio demográfico, mas sim como uma terra de 
oportunidades que deve ser ocupada e explorada de forma sustentável para transformar recursos em 
riqueza para o povo que tanto precisa. Lembrou

 

ainda

 

que a região

 

tem potencial de integrar

 

os oceanos 
Atlân�co e Pacífico

 

e conter

 

as

 

respostas para problemas da humanidade, como

 

diversas

 

doenças. A 
defesa da Amazônia é assunto prioritário para que interesses de outros países não interfiram na região 
através de organizações não controladas pelo Brasil e para que a

 

floresta não seja origem ou caminho 
para o narcotráfico. 

 

O deputado afirmou que a

 

Amazônia deve ser fonte de riqueza para o povo 
brasileiro, levando saúde, educação e segurança

 

para homem da floresta. 

  
 
 

Confira aqui

 

   

 
Produção legisla�va

 

da

 

semana

 

Emendas

 

EMP 87/2019 PL 3723/2019

 

EMP 84/2019 PL 3723/2019
 

 

Requerimentos de Informação  
RIC 1163/2019  

 
Requerimentos

 REQ 2297/2019

 REQ 129/2019 CSPCCO

 REQ 128/2019 CSPCCO

 
 

Indicações

 

INC 1285/2019
INC 1275/2019

Reunião traça trabalho conjunto com o Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN)

 

O Deputado Capitão Alberto Neto esteve em reunião com o DEPEN 
no dia 05/09/2019 para discu�r as estratégias do Ministério da 
Jus�ça e Segurança Pública para o Sistema Penitenciário Nacional.  
Como idealizador e líder da Frente Parlamentar mista de 
desenvolvimento Estratégico do Sistema

 
Penitenciário, combate ao 

narcotráfico e crime organizado, o Deputado trabalha em parceria 
com o DEPEN e mais de duzentos parlamentares signatários para 
desenvolver estratégias para propor soluções para a segurança 
pública.  

 Requerimentos
 

solicitam
 

que o governo reivindique que o 
Peru reconheça a Zona Franca como área de livre comércio

 O Deputado Capitão Alberto Neto indicou ao Ministro Paulo 
Guedes que seja solicitado o reconhecimento da Zona Franca de 
Manaus como área de livre comércio junto ao governo do Peru. Tal 
inicia�va pretende facilitar o comércio na região do Projeto Paita-
Taba�nga-Manaus, o�mizando custos para a ampliação da 
infraestrutura logís�ca e das exportações da Zona Franca de 
Manaus. Somente neste ano, a SUFRAMA já realizou cinco reuniões 
para o desenvolvimento do projeto. Confira aqui

 

 

Deputado relembra a necessidade de apoio à prevenção ao 
suicídio 

 

No mês internacional de prevenção ao suicídio, o

 

Deputado 
Capitão Alberto Neto relembrou a importância do suporte às 
pessoas que passam por dificuldades e depressão.  Fique alerta 
para os sinais de que a pessoa pode estar pensando em suicídio:  
frases como “eu preferia estar morto”, “eu sou um perdedor e um 
peso pros outros”, “os outros vão ser mais felizes sem mim”, 
“queria poder viajar e nunca mais voltar”. Observe também se 
houver o

 

abandono de um hobby ou o desleixo repen�no com a 
saúde, higiene pessoal e a aparência. Caso necessite de apoio, o 
Centro de Valorização da Vida pode te ajudar.  
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Sexta feira, 19

 

de setembro de 2019.

 

 

Parecer pede aprovação de Proposta de lei que concede incen�vo habitacional aos 
profissionais de segurança pública

Apresentamos na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) relatório 
com voto favorável à aprovação do Projeto de Lei que garante incen�vo habitacional a profissionais de 
segurança pública. 

 

O referido projeto, de autoria do Deputado Gilberto Abramo, propõe a u�lização do 
Fundo Nacional de Segurança Pública para incen�vo à compra de habitações por policiais e bombeiros 
militares, policiais civis, agentes, inves�gadores,

 

dete�ves, escrivães, papiloscopistas e outras categorias 
de nível básico e

 

médio (polícias civis).  Tal incen�vo

 

garante que os

 

profissionais de segurança pública 
possam residir em local compa�vel com a

 

segurança de seus familiares e fora de regiões de risco.  

 

   

Produção legisla�va

 

da semana

 

Emendas

 

EMC 1/2019 CCTCI => PL 4805/2019

 
 

Requerimentos de Informação

 

RIC 1320/2019

 

RIC 1313/2019
 

 

Requerimentos  
REQ 142/2019 CSPCCO  

 
Indicações

 INC 1317/2019

 
 Pareceres

 
PRL 1 CSPCCO => PL 3487/2019

 
 

Relatórios

    

Relatório da visita ao Sistema 

Prisional de Alagoas.

Emenda visa

 

uniformizar o tratamento

 

tributário aplicável 
as empresas do

 

setor de informá�ca e

 

automação

 

Apresentamos

 

Emenda que adiciona

 

ao Projeto de Lei nº 
4.805/2019,

 

de autoria de Marcos Pereira, Bilac Pinto, Vitor Lippi 
e Daniel Freitas,

 

que dispõe sobre a capacitação e

 

compe��vidade 
do setor de informá�ca. Tal alteração propõe que haja

 

tratamento

 

igualitário entre os bens de informá�ca no Brasil e os produzidos

 

na Zona Franca

 

de Manaus. Desta forma, a mesma vantagem de 
crédito da redução da alíquota do IPI deve ser dada as

 

empresas 
de desenvolvimento ou produção de bens e

 
serviços de 

tecnologias na Zona Franca de Manaus. 
 

 

Indicação sugere a não u�lização de 
peças usadas em reparos feitos por seguradoras  

Em 22/08/2019, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 
emi�u Carta Circular que permite Seguradoras de automóveis a 
criar modalidades em que o reparo de veículos seja feito com 
peças usadas.  A medida foi jus�ficada no sen�do de buscar a 
oferta de modalidades de seguro mais baratas, apesar de tratar -
se de mercado sólido e

 

lucra�vo.  Entretanto, tal medida traz 
riscos ao consumidor e sua defesa deve ser considerada como 
prioridade. Por entendermos que o consumidor con�nuará a
pagar pelo seguro e terá em contrapar�da um serviço precário 
pelo uso de peças usadas, solicitamos ao Ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que revise a nova

 

regra imposta. 

 

Requerimento solicita

 

informações sobre bene�cios a par�r 
de

 

mudanças organizacionais

 

na ANVISA

  

Como um dos deveres do Deputado Federal é fiscalizar o Poder 
Execu�vo, requisitamos informação sobre o bene�cio esperado 
mediante mudanças organizacionais na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA).  Esperamos dos órgãos que prestem 
o melhor serviço à sociedade e a ANVISA tem especial importância 
na aprovação de novos medicamentos e na fiscalização dos portos 
e aeroportos. Precisamos garan�r que não se gerem novos gastos 
ou alterações que tragam prejuízo à sociedade. 
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Temas sobre a Zona Franca de Manaus e o Amazonas são apresentados em Feira
Internacional Cidades 4.0 na Malásia

Par�cipei

 

da Feira Internacional Cidades 4.0 que aconteceu nos dias 23 e 24 de setembro de 2019 na 
Malásia, onde pude levar ao conhecimento de par�cipantes de diversos países, a importância do 
desenvolvimento sustentável e tecnológico da Zona Franca de Manaus. Mos trei que estamos em busca de
uma nova maneira de preservar a Floresta Amazônica sem detrimento do desenvolvimento 
socioeconômico dos nossos cidadãos, e que o Amazonas tem um elevado potencial de desenvolver um 
grande polo tecnológico.

 

Apresentei

 

a imensidão de possibilidades que a Zona Franca de Manaus oferece, 
como a oportunidade de desenvolvimento, a disponibilidade de receber novos empreendimentos, e as 
vantagens de se inves�r no Parque Industrial de Manaus. Dessa forma, est ou buscando conhecimento 
sobre cidades inteligentes, cidades sustentáveis e Indústria 4.0,

 

em prol do nosso compromisso de

 

desenvolver de forma sustentável as matrizes já existentes, assim como

 

aprimorar a tecnologia no Estado 

   

   

Produção legisla�va

 

da semana

 

Requerimentos

 

REQ 30/2019 PL804510
 

REQ 31/2019 PL804510
 

REQ 2492/2019  
 

O�cios  
O�cio 91/2019 –

 
Seminário sobre 

Indústria 4.0, Biotecnologia e 

Bionegócios

 

 
Discursos

    
Apresentação sobre a ZFM em 

Feira Internacional na Malásia

Requerimento visa a adoção de estratégias eficientes para 
restabelecer a ordem e gestão do Sistema Penitenciário e 

Segurança Pública

 

Apresentamos o requerimento REQ 2492/2019 para a criação de 
Comissão Externa para acompanhamento, verificação e 
fiscalização do Sistema Penitenciário Brasileiro.  Visto que os 
conflitos e confrontos têm se alastrado nas unidades prisionais, 
destacamos a importância de se estabelecer projetos asser�vos, 
criar incen�vos e definir estratégias para a qualidade e 
segurança, visando alterar o atual cenário brasileiro. 
Acreditamos que a comissão pode indicar mudanças 
fundamentais
 

para a Segurança Pública no nosso País, 
garan�ndo a

 
fiscalização

 
e a melhoria

 
do Sistema

 
Penitenciário

 atual

 

em apoio às ações de segurança pública.

    
 

O�cio propõe realização de Seminário para tratar de assuntos 
referentes as inovações tecnológicas na ZNF

  

Diante de inúmeras inovações tecnológicas, precisamos obter o 
conhecimento necessário

 

para se adequar aos

 

novos vetores de 
diversificação da economia regional. A indústria 4.0

 

é exemplo 
de inovação e

 

surge como uma proposta de produzir produtos 
extremamente inovadores, com qualidade e uma 
compe��vidade superior aos itens produzidos atualmente pela 
ZFM no mercado internacional.

 

O

 

inves�mento na 
modernização desses processos industriais trará

 

bene�cios 
tanto para o empreendedor quanto para o consumidor, além de 
permi�r a criação de startups e empresas de tecnologia.
Preocupado em difundir esse conhecimento, requeri a 
realização de um Seminário com os maiores especialistas do 
setor para debater sobre o assunto na SUFRAMA, pois
enxergamos

 

um futuro promissor para

 

a Indústria 4.0,

 

a

 

Biotecnologia e os Bionegócios na Zona Franca de Manaus. 

 

 

Sexta feira, 27

 

de setembro de 2019.
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Sexta feira, 13

 

de setembro de 2019.

 

 

Comissão aprova Projeto de Lei que protege mulheres de agressores
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou em 11/09/2019 o nosso Projeto de lei n° 588 de 
que modifica a Lei Maria da Penha e prevê o uso de monitoramento eletrônico como meio de fiscalizar 
o cumprimento das medidas prote�vas para mulheres sob ameaça de violência.  O projeto também 
prevê a disponibilização de um botão de pânico para que as mulheres sob proteção da jus�ça possam 
rapidamente acionar as autoridades sobre qualquer ameaça, apoiando o cumprimento das decisões 
judiciais.  Infelizmente a violência contra a mulher ainda é

 

um

 

problema que aflige a sociedade e causa 
traumas em toda a família. 

 

Apesar da Lei Maria da Penha ter trazido instrumentos de suma importância 
para o combate à violência contra mulheres, o projeto aprovado traz mecanismos adicionais para 
garan�r a fiscalização do cumprimento das medidas prote�vas aplicadas aos

 

ofensores.

   
 
 
 
 

. Confira aqui

  

   

Produção legisla�va
 

da semana
 

Emendas
 

EMC 75/2019 PEC 45/2019  
 

Requerimentos de Informação  
RIC 1274/2019

 
 Requerimentos

 REQ 23/2019

 
 

Indicações

 
INC 1314/2019

 
INC 1301/2019

 

INC 1300/2019

Projetos de Lei
PL 4989/2019

Vista a presídio em Maceió reforça as fragilidades do 
sistema carcerário brasileiro

 

Junto ao Deputado Federal Coronel Tadeu e do Deputado estadual 
Cabo Bebeto, visitamos em 09/09/2019 as unidades prisionais do 
estado de Alagoas. Na ocasião foram detectados a superlotação de 
todas as celas e número insuficiente de agentes penitenciários, que  
atualmente realizam “operação-padrão, visto a falta de concurso 
público. As más condições

 
e a falta de concurso público podem

 gerar um colapso no Sistema Penitenciário.
  

 

Proposta de lei �pifica e aumenta pena de crimes em presídios

 

Apresentamos em 11/09/2019 o Projeto de

 

Lei 4989/2019 que traz punição específica e severa para homicídio e 
cárcere privado pra�cado por condenado ou preso provisório dentro de instalações do sistema prisional. Como 
o obje�vo da pena priva�va de liberdade é a ressocialização,

 

entendemos que

 

o preso deve demonstrar

 

disciplina 
e cumprir a lei

 

mais do que ninguém,

 

demonstrando que têm condições ao retorno do convívio social. O preso 
que pra�ca crimes dentro do sistema prisional afronta a sociedade

 

que infelizmente o sustenta. 

 

Indicação requisita a

 

troca de cédulas para combate à 
corrupção e ao crime organizado

  

Apresentamos

 

em 10/09/2019 a Indicação n° 1300/2019

 

que

 

sugere ao Banco Central a troca de cédulas de 50 e 100 reais além 
de outras medidas. Após as ações de combate à corrupção, como 
a “Operação Lava Jato” há fortes indícios que criminosos ainda 
u�lizem o dinheiro vivo para manter a�vidades ligadas à corrup ção 
e ao crime organizado. 

Defesa de

 

melhorias para o setor primário do Amazonas

  Em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados O Deputado 
Capitão Alberto Neto defendeu pleitos históricos para beneficiar 
mais de 300 mil produtores rurais do estado do Amazonas. No 
estado, a agricultura é formada por mais de 90% de agricultores 
familiares, representando

 

8% do PIB. O Deputado também 
encaminhou requerimento para buscar melhorias para os 
produtores do Amazonas, como

 

o Programa Garan�a Safra, maior 
regularidade da oferta de milho para atender criadores e crédito 
rural.

   

 

 

 

Comissão aprova Projeto de Lei que protege mulheres de agressores
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou em 11/09/2019 o nosso Projeto de lei n° 588 de 
que modifica a Lei Maria da Penha e prevê o uso de monitoramento eletrônico como meio de fiscalizar 
o cumprimento das medidas prote�vas para mulheres sob ameaça de violência.  O projeto também 
prevê a disponibilização de um botão de pânico para que as mulheres sob proteção da jus�ça possam 
rapidamente acionar as autoridades sobre qualquer ameaça, apoiando o cumprimento das decisões 
judiciais.  Infelizmente a violência contra a mulher ainda é

 

um

 

problema que aflige a sociedade e causa 
traumas em toda a família. 

 

Apesar da Lei Maria da Penha ter trazido instrumentos de suma importância 
para o combate à violência contra mulheres, o projeto aprovado traz mecanismos adicionais para 
garan�r a fiscalização do cumprimento das medidas prote�vas aplicadas aos

 

ofensores.

   
 
 
 
 

. Confira aqui

  

   

Produção legisla�va
 

da semana
 

Emendas
 

EMC 75/2019 PEC 45/2019  
 

Requerimentos de Informação  
RIC 1274/2019

 
 Requerimentos

 REQ 23/2019

 
 

Indicações

 
INC 1314/2019

 
INC 1301/2019

 

INC 1300/2019

Projetos de Lei
PL 4989/2019

Vista a presídio em Maceió reforça as fragilidades do 
sistema carcerário brasileiro

 

Junto ao Deputado Federal Coronel Tadeu e do Deputado estadual 
Cabo Bebeto, visitamos em 09/09/2019 as unidades prisionais do 
estado de Alagoas. Na ocasião foram detectados a superlotação de 
todas as celas e número insuficiente de agentes penitenciários, que  
atualmente realizam “operação-padrão, visto a falta de concurso 
público. As más condições

 
e a falta de concurso público podem

 gerar um colapso no Sistema Penitenciário.
  

 

Proposta de lei �pifica e aumenta pena de crimes em presídios

 

Apresentamos em 11/09/2019 o Projeto de

 

Lei 4989/2019 que traz punição específica e severa para homicídio e 
cárcere privado pra�cado por condenado ou preso provisório dentro de instalações do sistema prisional. Como 
o obje�vo da pena priva�va de liberdade é a ressocialização,

 

entendemos que

 

o preso deve demonstrar

 

disciplina 
e cumprir a lei

 

mais do que ninguém,

 

demonstrando que têm condições ao retorno do convívio social. O preso 
que pra�ca crimes dentro do sistema prisional afronta a sociedade

 

que infelizmente o sustenta. 

 

Indicação requisita a

 

troca de cédulas para combate à 
corrupção e ao crime organizado

  

Apresentamos

 

em 10/09/2019 a Indicação n° 1300/2019

 

que

 

sugere ao Banco Central a troca de cédulas de 50 e 100 reais além 
de outras medidas. Após as ações de combate à corrupção, como 
a “Operação Lava Jato” há fortes indícios que criminosos ainda 
u�lizem o dinheiro vivo para manter a�vidades ligadas à corrup ção 
e ao crime organizado. 

Defesa de

 

melhorias para o setor primário do Amazonas

  Em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados O Deputado 
Capitão Alberto Neto defendeu pleitos históricos para beneficiar 
mais de 300 mil produtores rurais do estado do Amazonas. No 
estado, a agricultura é formada por mais de 90% de agricultores 
familiares, representando

 

8% do PIB. O Deputado também 
encaminhou requerimento para buscar melhorias para os 
produtores do Amazonas, como

 

o Programa Garan�a Safra, maior 
regularidade da oferta de milho para atender criadores e crédito 
rural.
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Sexta feira, 04

 

de outubro de 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de debates discute

 

em Manaus o narcotráfico em fronteiras e os custos 
econômicos da violência no País

Aconteceu hoje no auditório do MPAM

 

em Manaus mais um passo importante para o combate ao crime. 
Solicitei a par�cipação da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para 
discu�rmos na

 

mesa de debates

 

as dificuldades relacionadas ao narcotráfico em fronteiras, assim como 
os custos econômicos da violência

 

no país. As fronteiras desprotegidas acabam sendo

 

portas abertas para 
o narcotráfico, o que implica no crescimento do crime organizado.

 

A criminalidade relacionada ao tráfico 
de drogas impacta diretamente na segurança

 

pública e no bem-estar da sociedade,

 

gerando

 

um

 

custo 
elevado ao Estado para manter sistemas

 

de segurança pública e prisional. Além disso, há

 

outros

 

gastos 
com recursos no sistema público de saúde e de assistência social para

 

o pagamento de pensões, licenças 
médicas e aposentadorias para atender as ví�mas de

 

violência.

  

No evento, debatemos este tema em 
busca de soluções para

 

o controle das

 

nossas

 

fronteiras e combate ao narcotráfico. 

 

   

Produção legisla�va

 

da semana

 

Requerimentos

 

REQ 2537/2019

 

REQ 134/2019 CINDRA

 

REQ 2539/2019

 

REQ 36/2019 PL804510
 

REQ 150/2019 CSPCCO
 

REQ 2559/2019  
Requerimento de Indicação  
RIC 1399/2019  
Indicações

 INC 1390/2019

 INC 1391/2019

 O�cios

 
O�cio 92/2019 –

 

Sessão Parlamentar 

organizada pelo Grupo Brasileiro da União 

Interparlamentar

 

Discursos
Criação do RONA

Envelhecimento populacional

 

Criação do Registro Nacional das ONGs Amazônicas

  

Encaminhamos uma sugestão

 

para

 

a criação do

 

Registro Nacional das ONGs Amazônicas (RONA),

 

tendo em vista a importância de se fazer

 

um 
mapeamento mais completo dessas ONGs que atuam 
na Amazônia Legal.

 

Além da discrepância

 

verificada

 

dos dados do Ipea e do IBGE,

 
não existe um estudo

 

detalhado sobre a atuação de organizações 
internacionais em território

 
brasileiro.

    
 

Instalação de representação consular dos EUA na 
cidade de Manaus 

Enfa�zo
 

a relevância da
 

região amazônica,
 

no âmbito 
de das

 
relações internacionais, possuir uma

 representação diplomá�ca dos EUA com a respec�va 
prestação de serviços consulares

 

na cidade de Manaus. 
A

 

Região Norte

 

do Brasil

 

é a única que

 

não possui uma

 
representação consular dos EUA.  Assim, para solicitar 
vistos as pessoas são forçadas a

 

se deslocarem

 

para 
Brasília ou eventualmente para Recife.

  
Impacto social e econômico das mudanças propostas 

para padronizações

 

de sementes

 

Comprome�do com a sociedade e com o 
entendimento das consequências

 

da padronização de 
algumas espécies de sementes, requisitei

 

informações

 

sobre os

 

bene�cios

 

esperados

 

diante do aumento da 
burocracia para a produção e comercialização de 
sementes. Além disso, solicitei informações de como 
as regras seriam fiscalizadas, garan�do as 
padronizações

 

propostas e quais os controles 
necessários para que as mudanças propostas não 
causem

 

prejuízo ao consumidor final
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Sexta feira, 11

 

de outubro

 

de 2019.

 

 

 

 

Relatório sobre o narcotráfico nas fronteiras e o Projeto “Fronteira Vigiada” é entregue
ao Ministro da Jus�ça e Segurança Pública, Sérgio Moro 

Apresentamos no relatório a proposta “Fronteira Vigiada” da 
Polícia militar do Estado do Amazonas des�nada ao banco de 
projetos da SENAD. O obje�vo deste projeto é desar�cular 
facções criminosas e combater a entrada de entorpecentes e 
de armas nas fronteiras.

 

O encontro

 

aconteceu na

 

sexta-feira, 
4

 

de outubro, no auditório do Ministério Público (MP-AM), em 
Manaus. Ele contou com

 

a presença

 

de diversas autoridades 
que discu�ram

 

sobre o tema e apresentaram

 

as dificuldades 
que

 

cada órgão enfrenta em relação ao combate ao tráfico de 
drogas e a criminalidade

 

em fronteiras desprotegidas.

  

Escolhemos o

 

Amazonas para receber o primeiro evento para

 

intensificar a discussão

 

do

 

assunto, pois

 

o 
Estado enfrenta

 

grande dificuldade

 

para combater a entrada e transporte de drogas

 

nas fronteiras.

 

   

Produção legisla�va

 
da semana

 

Emendas
 

EMC 179/2019 PEC04519 => PEC 
45/2019  

EMC 180/2019 PEC04519 => PEC 
45/2019

 
O�cios

 O�cio nº 093/2019 –

 

Combate ao 

Narcotráfico

 
O�cio nº 095/2019 –

 

Reajuste 

Remuneratório aos militares do 

Distrito Federal

Visita a EXPOAGRO

 

em prol do

 

agronegócio familiar e 
empresarial do Amazonas.

  

Par�cipei do lançamento da Década da 
Agricultura Familiar e do Seminário 
Coopera�vista promovido pela OCB-AM, 
colocando o meu mandato a disposição 
do agronegócio familiar e empresarial 

  

do

 

Amazonas.

  

Ressaltei

 

durante

 

a

 

visita,

 

a

 

necessidade

 

do

 

Amazonas em par�cipar do Programa Garan�a 
Safra, do apoio ao Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE) e do 
início do Zoneamento Agrícola de Risco Climá�co

 

(ZARCA). Além 
disso, enfa�zei que o setor primário do Amazonas possui 
condições suficientes para se tornar uma nova alterna�va 
econômica ao modelo implantado no Polo Industrial de Manaus. 
Meu dever é sempre buscar novas oportunidades para o 
Amazonas.

  

Aprovamos

 

em 1º turno a PEC que cria polícias penais

 

Esta semana alcançamos mais uma 
vitória

 

com

 

a aprovação

 

em 1º turno

 

da

 

PEC 372, que transforma o Agente 
penitenciário em Policial

 
Penal. É uma 

inicia�va de fundamental importância 
para resolver os problemas que 
enfrentamos no Sistema Carcerário 
Brasileiro. A

 
Proposta de Emenda à 

Cons�tuição (PEC) 372/17
 
do Senado  

foi aprovada

  
pelo

 
Plenário 

 
da 

 
Câmara  

dos Deputados na noite
 

desta quarta-feira,
 

dia 9
 

de outubro. 
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Sexta feira, 25

 

de outubro

 

de 2019.

 

 

 

 

Agradecimento aos 350 anos de Manaus

É inconcebível celebrar os 350 anos de Manaus sem agradecer as 
oportunidades que nossa cidade pode nos proporcionar. Ainda temos 
muitas dificuldades pela frente, mas juntos trabalharemos bastante
para defender e proteger os interesses da população, e assim poder 
construir um futuro melhor para o nosso povo do Amazonas. Con�nuo 
comprome�do em

 

mudar este cenário causado pelo descaso dos 
polí�cos anteriores, que pouco fizeram pela nossa cidade diante dos

 

muitos recursos

 

que �nham

 

à disposição. Parabenizo não só a cidade

 

de Manaus, mas a todos aqueles que lutam por sua qualidade de vida, 
por um novo tempo de paz, por mais empregos, maior segurança, ou 
seja, a todos os habitantes de Manaus.

 

Confira aqui

 

   

Produção legisla�va

 

da semana

 

Indicações

 

INC 1477/2019

 

Requerimentos
 

de informação
 

RIC 1526/2019
 

RIC 1545/2019  

Projetos de Lei  
PL 5589/2019

 
Pareceres

 PRL 1 CINDRA => PL 1094/2019

 Discursos

 
Programa de Saneamento 

Integrado Maués

Aniversário de Manaus

Proposta de lei ressalta a importância de ins�tuir a disciplina 
sobre educação ambiental no

 
currículo escolar

 A educação ambiental é essencial

 
para 

despertar a consciência da sociedade para 
a construção de um futuro

 
ambientalmente sustentável. Acredito que 
desta forma contribuiremos

 

na formação 
de valores sociais

 

para a adoção de 
prá�cas ecologicamente corretas e o 
incen�vo ao uso moderado dos recursos 
naturais.

  

Comissão especial é realizada em defesa

 

da proteção social dos 
militares 

 

Par�cipei da comissão especial que analisa a 
previdência dos militares e defendi a 
manutenção da proteção social dos militares 
no Brasil. Uma categoria que vive com alta 
periculosidade,

 
baixos salários e falta de

 

direitos comuns aos das profissões civis, tem a 
necessidade de uma previdência diferenciada.

 
  

Requerimento solicita esclarecimento sobre novas

 

regras

 

para

 

deportação e

 

repatriação de estrangeiros

 

perigosos.

 

A Portaria n° 770 publicada pelo Ministério da Jus�ça e Segurança 
Pública no dia 11 de outubro de 2019, altera a portaria 666 que trata 
sobre as regras de deportação e repatriação de estrangeiros perigosos,

 

tornando-as

 

mais brandas. O prazo para deportação aumentou, os 
critérios para ser

 

considerado indivíduo perigoso ficaram mais flexíveis,
e o

 

prazo

 

para recurso também se tornou maior. Diante desta situação, 
solicitei esclarecimentos sobre como a atenuação dessas regras 
poderão contribuir para a melhora no controle migratório

 

e na redução 
dos crimes em território nacional. 
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Sexta feira, 18

 

de outubro

 

de 2019.

 

 

  

 

Par�cipação no Fórum Público da OMC, a busca para atrair novos inves�dores e gerar 
emprego no Amazonas.

Eu es�ve presente no Fórum Público da Organização Mundial do Comércio, realizado 
no Centro Willian Rappard, em Genebra. O evento tratou sobre a necessidade de se 
adaptar a um mundo em evolução, repensar sobre o comércio diante da realidade 
do mundo digital, intensificar o sistema de comércio mundial, saber como a indústria

 

4.0 impacta no crescimento do comércio e como os inves�mentos podem ser 
facilitados para contribuir com o desenvolvimento. O conhecimento dessas

 

necessidades existentes no âmbito da evolução do comércio é fundamental para dar 
con�nuidade ao meu compromisso de ampliar as

 

relações comerciais

 

para gerar

 

mais 
inves�mentos no Estado do Amazonas, aprimorar a nossa tecnologia, tornar a nossa 
indústria mais compe��va internacionalmente e avançar no comércio,

 

a fim de 
contribuir para a economia do país e gerar mais empregos para o Estado do 
Amazonas.

 

   

Produção legisla�va

 

da semana

 

Emendas

 

EMC 1/2019 CSPCCO => PL 4938/2019

 

EMC 1/2019 CCJC => PL 8438/2017

 

EMC 2/2019 CCJC => PL 8438/2017

 

Requerimentos de informação
 

RIC 1489/2019  

RIC 1501/2019  
Requerimentos  
REQ 159/2019 CSPCCO

 REQ 2676/2019
 Projetos de Leis

 PL 5511/2019

 Indicações

 
INC 1424/2019

 
INC 1425/2019

 

Propostas de Emenda

 

PEC 169/2019

Discursos
Discurso do Projeto Azulão

Discurso Outubro Rosa

Proposta de Programa para proteção animal é encaminhada 
para o Ministro de Meio ambiente

 

Eu sugeri através da

 

Indicação

 

1425/2019, a criação de um 
Programa de Ressocialização de 
Animais em Situação de Rua ou 
Perigo, de um Cadastro Nacional de 
Criadores de Animais e de um 
Fundo Nacional de suporte à causa

 

Animal.

 

A proposta surgiu devido a grande quan�dade de animais 
abandonados

 

expostos ao perigo das ruas, a falta de controle de 
reprodução de cães e gatos para fins de comercializaç ão e a escassez 
de recursos e meios para financiar e apoiar a�vidades de proteção 
animal. Precisamos promover apoio aos abrigos e incen�var a adoção 
desses animais abandonados.

 

Inauguração de obras do

 

Projeto Azulão-Jagua�rica, 
oportunidade de

 

desenvolvimento para o

 

Amazonas

 

O nosso Amazonas tem muitas riquezas,

 

e uma

 

delas é a maior reserva de gás 
natural terrestre

 

do

 

Brasil, há

 

20 anos

 

aguardando

 
para ser explorada.

 
A 

Empresa Eneva a frente do
 

Projeto, vai 
extrair gás no Campo do Azulão

 

(Amazonas), u�lizará tecnologia de 
ponta para a liquefação de gás e o 
transportará para ser regaseificado e 
abastecido em uma planta térmica.

 Através

 
da implementação deste

 
projeto,

 
podemos esperar

 
um

 
elevado

 potencial para atrair

 

mais inves�dores para o Polo Industrial de 
Manaus,

 

ofertando energia

 

limpa

 

com menor custo e

 

gerando mais 
empregos.

 

É disso que a nossa população precisa,

 

desenvolvimento

 

do 
Amazonas.
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Sexta feira, 01

 

de novembro

 

de 2019.

 

 

 

Comissão aprova Projeto de lei que acelera a implementação de empreendimentos na 
Zona Franca de Manaus

O Projeto de lei que estabelece prazo máximo para a análise de proposta de 
projetos básicos de novos empreendimentos da Zona Franca de Manaus, de 
minha autoria, obteve aprovação esta semana na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. O Projeto de 
lei nº 1077 tem o obje�vo de evitar a criação de empresas que gerem 
poucos empregos e não desenvolvem tecnologia, �rando proveito de se 
apropriarem

 

integralmente do bene�cio fiscal na forma de

 

lucro. Através da 
exigência do cumprimento do

 

Processo Produ�vo Básico, diminuiremos os 
atrasos que podem

 

afetar a

 

produ�vidade e compe��vidade das empresas

 

instaladas

 

no Parque Industrial da ZFM, com prejuízos para

 

viabilizar um 
modelo de desenvolvimento regional sustentável na Amazônia . Esse é mais 
um passo para desburocra�zar a criação de empregos no estado do 
Amazonas.

  

   

Produção legisla�va

 
da semana

 

Emendas
 

EMP 51/2019 => PL 7223/2006
 

Requerimentos  de informação  
RIC 1565/2019  
Projetos de lei

  PL 5701/2019
 PL 5739/2019

 PL 5740/2019

 O�cios

 
O�cio 99/2019

 

–

 

Proposta de 

promoção por ato de bravura

 

Discursos
Discurso a respeito da prisão em 

segunda instância
Garan�a de proteção dos dados pessoais diante das novas 

normas para o compar�lhamento de dados.

 

Através do requerimento de informação 1565/2019, solicitei 
esclarecimentos ao ministro da Casa Civil sobre o decreto que 
trata sobre as normas e diretrizes

 

para o compar�lhamento de

 

dados no âmbito da

 

administração pública

 

federal.

 

Os dados 
pessoais de todos os brasileiros farão parte de um cadastro base, 
onde diferentes órgãos públicos terão acesso e serão capazes de
compar�lhar

 

essas informações. Precisamos ter conhecimento 
de que forma essa centralização de dados feita pelo governo 
pode garan�r

 

a proteção dos dados pessoais. 

Proposta de lei é apresentada para incen�var a

 

u�lização de 
insumos provenientes na

 

Amazônia Legal 

 

Apresentamos em 30/10/2019 o 
Projeto de lei 5739/2019

 
que tem o 

obje�vo de incen�var a
 
u�lização de 

insumos provenientes na  Amazônia 
Legal nos produtos industrializados na 
Zona  Franca  de Manaus. É necessário  

aproveitar
 

a Zona Franca de Manaus
 

da melhor forma possível 
pois ela é uma região com alto potencial para a bioindústria e 
não usufruímos disso de maneira eficaz. A falta de incen�vos 
estatais ou da estruturação

 

errônea deles

 

é um dos principais 
mo�vos que contribuem

 

para o desperdício de oportunidades 
oferecidas pela região. Por isso, me comprometo a incen�var 
esses estabelecimentos a empregarem cada vez

 

mais produtos 
amazonenses em suas indústrias

 

para o crescimento e 
desenvolvimento do nosso Estado.
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Sexta feira, 08

 

de novembro

 

de 2019.

 

 

 
 

 

Aprovação da PEC 372/2017 que visa a criação da Polícia Penal

Essa semana conquistamos uma grande vitória no Plenário
da Câmara dos Deputados através da aprovação, em 
segundo turno, da Proposta de Emenda à Cons�tuição PEC 
732/2017. Essa aprovação vai permi�r a criação de polícias
penais, concedendo o poder de polícia aos nossos agentes 
penitenciários. Os agentes terão mais autonomia e assim 
contribuirão para combater o crime

 

gerado pelas facções

 

e 
garan�r mais segurança dos estabelecimentos penais . 
Sempre defendi

 

a regulamentação dessa

 

categoria

 

e lutei 
pela

  

dignidade desses 

 

profissionais que colocam

  

em risco 

 

as suas vidas, pois eu acredito que este é o primeiro passo para reestruturação do Sistema penitenciário 
brasileiro

 

e para a redução da violência que causa a perseguição e morte

 

desta categoria.

  

   

Produção legisla�va

 

da 

semana

 

Requerimentos
 

de informação
 

RIC 1590/2019
 

RIC 1591/2019  
RIC 1608/2019  

 
Discursos

 Discurso sobre Projeto de lei 

que trata sobre a aquisição de 

armas de fogo.

Portaria ins�tui a Comissão permanente de

 

compensação ambiental e 
define suas atribuições

 

De acordo com a Portaria nº 651, de 31 de outubro de 2019, as 
empresas responsáveis

 

por empreendimentos, cujas obras causem 
impactos ao meio ambiente, terão a sua disposição duas opções para 
a realização da compensação ambiental. A empresa poderá escolher 
entre executar a ação de compensação ambiental

 

por conta própria ou 
depositar o

 

dinheiro correspondente a essa compensação

 

num fundo 
privado. Uma

 

das mudanças mencionadas é que

 

a

 

comissão

 

deixar de 
ser um fórum delibera�vo e passar a ser apenas consul�va. Diante do 
exposto, solicitei informações que considero importantes, entre elas, 
quem será responsável por administrar o fundo privado referente a 
compensação ambiental. 

Discurso é feito a

 

favor do

 

direito ao

 

porte de armas

 

aos profissionais 
de Segurança pública e privada

 

Defendi, durante votação no 

Plenário, o projeto de lei nº 

3723/2019 que trata sobre registro, 

posse e comercialização de armas de 

fogo e munição, sobre o Sistema 

Nacional de Armas. Enfa�zei que  
além dos   requisitos  para  a  aquisição  
de armas e  munições,  é de  extrema  

importância a
 

inclusão de algumas
 

categorias
 

na legislação atual, como
 a dos guardas municipais

 
e dos agentes da ABIN.

 
Entendo que 

precisamos ter esse controle do armamento, mas destaco a 

significa�va necessidade

 

de dar acesso à posse e ao porte de arma a 

todos os profissionais de segurança pública, pois são eles que lidam 

diretamente com a criminalidade

 

no país. 
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Sexta feira, 15

 

de outubro

 

de 2019.

 

 

  
 

 

Condenação em segunda instância: O Brasil não pode ser o país da impunidade

Eu apoio a prisão em segunda instância,

 

pois acredito que este é o caminho para combater a impunidade 

que impera em nosso país. Durante o discurso que fiz esta semana, falei sobre a decisão do STF de permi�r 

a prisão somente após o recurso a todas as instâncias. A impunidade em nosso país se torna cada vez mais 

comum, ela

 

está presente todos os dias no no�ciário, nas ruas, e na nossa vida co�diana. O recurso a 

instâncias superiores transformou-se um meio de postergar ao máximo a decisão final, portanto a prisão 

após a segunda instância seria uma maneira mais justa para evitar essa circunstância . Hoje, o líder do 

maior esquema de corrupção da história, idolatrado por uma vara de seguidores, está solto. Lula está solto

 

devido as decisões dos ministros do STF, que são os gua rdiões da nossa Cons�tuição. A meu ver, a decisão 

foi um ataque especifico a operação “Lava Jato”, uma operação que contém mais de 100 condenados já 

em segunda instância.

 

Assim, podemos constatar que essa alteração na jurisprudência altera totalmente 

o cenário processual penal. Estamos reféns dessa insegurança jurídica e aclamamos por mais 

transparência nas formas da lei, mais jus�ça e menos impunidade. 

 

   

Produção legisla�va

 

da semana

 

O�cios

 

Ofício
 

nº. 111/2019
 

-
 

Interligação 

Logís�ca no Eixo Norte da Amazônia  

Ofício nº  113/2019  -  Apresentação 

de Projeto para Metodologia de 

Desenvolvimento de Talentos
 

Discursos

 Discurso

 

em homenagem a Força 

nacional de segurança

 
Discurso a favor da prisão em 

segunda instância

O melhor desempenho nas redes sociais

 

em relação aos outros 
Deputados federais

 

do Amazonas

 

O Digital performance parlamentares

 

divulgou essa semana o 
ranking do desempenho de cada Parlamentar do Amazonas no 
uso de suas mídias sociais. A minha fanpage foi considerada a 
melhor entre as páginas dos deputados federais em outubro, 
vencendo todas as métricas u�lizadas e a conta do Instagram foi 
a que apresentou os melhores números em outubro dentre os 
oito representantes na Câmara dos Deputados. Fico 
imensamente grato pelo reconhecimento, pois isso indica que 
estou

 

produzindo

 

conteúdo informa�vo e de credibilidade a
todos que me acompanham nas redes sociais.

 

15 Anos da Força Nacional de segurança pública

 

É

 

com um enorme orgulho que 
compareci

 

a tribuna para 
celebrarmos mais um 
aniversário da Força Nacional 
de Segurança Pública.

 
Ela tem 

oferecido apoio de segurança 
pública à sociedade brasileira  
desde sua criação, atuando  nas  

mais diversas situações e sempre demonstrando dedicação, 
eficiência e pron�dão para cumprir

 
suas responsabilidades. A 

Força Nacional

 
caracteriza a

 
integração de todas as ins�tuições 

estaduais de segurança pública do Brasil, em seu con�ngente 
estão representados membros das Polícias Militares e Civis, dos 
Bombeiros Militares, profissionais de Perícia, além da 
par�cipação de Reservistas das Forças Armadas. Parabéns

 

à 
Força Nacional de Segurança que vem construindo uma 
trajetória de feitos memoráveis e relevantes para o país.
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Sexta feira, 22

 

de novembro

 

de 2019.

 

 

 

 

Comissão de segurança realiza o 1º

 

Fórum de desenvolvimento, qualificação profissional

 

e boas prá�cas prisionais
O Fórum

 

promovido pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado

 

aconteceu no dia 19 de novembro de 2019, onde eu conduzi o evento

 

representando a

 

Frente Parlamentar Mista de Desenvolvimento Estratégico do 
Sistema Penitenciário, Combate ao Narcotráfico e Crime Organizad o. Durante a 
realização do evento, debatemos

 

sobre avanços e

 

boas prá�cas em presídios de 
diversos estados, sobre as transformações que acontecem no sistema prisional, a 
importância de se implantar a disciplina, ordem, educação e qualificação dentro 
das unidades, modelos

  

de 

 

gestão prisional, 

 

valorização do agente 

 

penitenciário,

 

desenvolvimento e qualificação profissional, entre outros

 

assuntos de extrema importância para a segurança

 

do 
nosso povo.

  

   

Produção legisla�va

 

da semana

 

Projetos de Lei

 

PL 6115/2019

 

Requerimentos

 

REQ 2963/2019

 

REQ 2978/2019

 

Requerimentos
 

de Informação
 

RIC 1635/2019
 

RIC 1636/2019  

RIC 1639/2019  
RIC 1654/2019  
Indicações

 INC 1530/2019
 Discursos 

   Discurso 2592/2019 –

 

Homenagem 

ao Turismo e Cultura do Amazonas

 
O�cios

 
O�cio 106/2019

 

–

 

Consulado dos EUA 

em Manaus-AM

 

O�cio 115/2019 –

 

Sessão solene “O 

Amazonas para o mundo ver”

Outros
VTS 1 CINDRA => PL 1525/2019

 

 

É confirmada a reunião para tratar sobre instalação de uma 
representação consular dos EUA

 

na cidade de Manaus

 

A

 

região norte do Brasil é a única que não possui uma representação 
diplomá�ca dos EUA com prestação de serviços consulares. Diante desta 
situação, solicitei uma reunião ao encarregado interino de negócios da 
Embaixada dos EUA em Brasília para tratar sobre esse assunto, tema do 
requerimento

 

INC 1390/2019 direcionado ao Ministério de Relações 
Exteriores. Esse mês par�ciparei da reunião na Embaixada dos EUA para
enfa�zar a relevância da nossa região amazônica no âmbito de nossas 
relações internacionais.

 

Regulamentação

 
da

 
profissão de tecnólogo é fundamental para a 

inclusão de profissionais

 

no mercado de trabalho

 Busco através de requerimento,

 

valorizar a profissão do tecnólogo

 

no Brasil 
e incluir esses profissionais

 

no mercado de trabalho, pois acredito que 
educação e qualificação

 

profissional devem

 

ser tratadas

 

como prioridade. 
Os tecnólogos são profissionais de nível superior aptos à atuação imediata 
e qualificada em sua

 

modalidade, que

 

diante da ausência de 
regulamentação do exercício da

 

profissão

 

enfrentam

 

dificuldades de obter 
emprego, e o meu dever é promover ações para

 

amenizar o desemprego no 
nosso Brasil

 

e valorizar o ensino desse segmento.

   

Sessão solene homenageia biodiversidade, cultura e turismo do 
Amazonas

 

Ocorreu nesta terça-feira, dia 19 de novembro, a

 

sessão solene para homenagear a

 

biodiversidade 
e riqueza cultural do Amazonas,

 

que atraem 
turistas de todo o mundo. O

 

Plenário da Câmara 
dos Deputados

 

contou com a

 

presença de ar�stas 
do

  

Fes�val

  

folclórico

   

de

   

Parin�ns

   

durante 

  

a

 

solenidade “O Amazonas Para o Mundo Ver”, assim como empresas de 
turismo, representantes do governo e parlamentares amazonenses.

 
Diante 

dessa
 

inigualável
 

diversidade, o Amazonas tem se
 

consolidado como um 
dos principais des�nos turís�cos do país. Sendo o turismo, um setor 
fundamental para a economia e desenvolvimento do nosso Estado, defendi  
a necessidade de mais inves�mentos no Amazonas.
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Sexta feira, 11 de outubro de 2019.

 

 

Visita do presidente Jair Messias Bolsonaro ao nosso Amazonas.

A Feira de Sustentabilidade da Zona Franca de Manaus, recebeu nesta quarta-
feira (27), a visita do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu �ve a honra em 
integrar a comi�va a convite do presidente, assim como acompanhá-lo neste 
evento que é de extrema importância para o crescimento econômico e 
desenvolvimento do Amazonas, a feira de sustentabilidade do P olo Industrial 
de Manaus.

 

Essa visita do presidente em nosso estado só reforça a 
importância estratégica do nosso Polo Industrial de Manaus para o Brasil

 

e 
nos faz acreditar que estamos

 

no caminho certo para

 

garan�r

 

o avanço que

 

almejamos na Zona Franca de Manaus. 

  

Produção legisla�va

 

da semana

 

Projetos de Lei

 

PL 6131/2019

 

Requerimentos

 

REQ 3022/2019

 

REQ 151/2019 CINDRA
 

Requerimentos
 

de informação
 

RIC 1665/2019  
RIC 1666/2019  
Indicações

 
INC 1546/2019

 INC 1547/2019

  
INC 1548/2019

 
Discursos

 
Discurso –

 

Conab

 

Discurso – Enfrentamento a 

violência contra a mulher

 

Enfrentamento a violência domés�ca

 

e familiar contra a mulher

Essa semana �vemos o “Dia Internacional pela Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres”, um problema que aflige a sociedade e causa 
trauma em muitas mulheres brasileiras.

 

Apesar de alguns avanços 
importantes nos úl�mos anos, ainda temos

 

a quinta maior taxa de 
feminicídios do mundo. Em discurso, mencionei a necessidade de 
reduzir esses números e combater esse �po de violência, falei sobre o 
meu Projeto de Lei nº 588 para ins�tuir o monitoramento eletrônico no 
agressor e sobre o Projeto de Lei nº 6115 para promover a capacitação 
profissional de mulheres ví�mas de violência domés�ca. É meu dever
fazer parte dessa luta e garan�r

 

o direito de todos. 

 

Viabilização ao acesso de produtos agrícolas aos pequenos 
produtores no AM 

Solicitei da Ministra da Agricultura, medidas para 
a redução do preço do milho vendido pela Conab 
no Estado de Amazonas. O

 
Amazonas não 

consegue produzir

 
o

 
milho

 
devido

 
as

 
restrições

 ambientais para

 

manter

 

a preservação

 

da

 

nossa 
floresta. 

 

O

  

Programa 

   

de

   

Vendas

   

em  

  

Balcão

  
viabiliza o

 

acesso de pequenos criadores de animais e micro

 
agroindústrias

 

aos estoques de produtos agrícolas sob gestão da 
Companhia Nacional de

 

Abastecimento (Conab), e por isso

 

é essencial 
para os nossos pequenos agricultores. No entanto, o maior preço 
pra�cado no Vendas em Balcão é no nosso Estado, onde

 

a dependência 
dos nossos

 

criadores rurais aos programas federais (leilões e Vendas em 
Balcão) de

 

abastecimento de milho é muito grande. 

  

Criação de grupo de trabalho para regulamentar a carreira dos 

Policiais Penais

 

Enviei para o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um pedido para a 
criação do Grupo de Trabalho para estudar e compa�bilizar os quadros 
estruturais da Polícia Penal. O obje�vo é que através de análises das 
atribuições e competências do cargo, seja possível regulamentar a 
carreira e dar condições para a polícia penal desempenhar as suas 
a�vidades e proporcionar um ciclo de segurança completo em todo país.
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Sexta feira, 06 de dezembro de 2019.

  
 

 

Pacote an�crime é aprovado na Câmara Federal

A aprovação

 

do pacote an�crime do Ministro Sérgio Moro na Câmara 
Federal foi mais uma conquista que alcançamos ao longo desta semana. 
Isso só confirma que estamos

 

no caminho certo e avançando na luta 
contra a criminalidade.

 

Foram dez meses de tramitação, onde obtivemos
408 votos favoráveis contra 9 . É possível concluir que essa grande 
diferença nos votos

 

reflete o anseio da sociedade brasileira por mais 
rigor na legislação para combater a violência, a corrupção

 

e o crime 
organizado. A negociação não foi fácil, mas com algumas

 

alterações no 
texto antes da votação,

 

conseguimos essa aprovação. O pacote 
an�crime, estabelecido através da PL 10372/18,

 

faz diversas mudanças 
na legislação penal.

 

Algumas

 

dessas mudanças

 

são

 

o aumento de penas 
e novas regras para progressão de regime pelos condenados.

 

Eu como 
sempre, con�nuo apoiando

 

esta luta para acabar com

 

a farra da 
bandidagem.

  

Produção legisla�va
 

da semana
 

Requerimentos  

REQ 3128/2019  
Requerimentos

 
de informação

 
RIC 1715/2019

 RIC 1716/2019

 RIC 1723/2019

 Pareceres

 
PPP 1 CCJC => PL 4348/2019

Promulgada a emenda que cria a Polícia Penal

 

Emoção e gra�dão definem esse momento 
histórico, a

 

emenda cons�tucional que cria 
as polícias penais em todos os estados da 
federação e no Distrito Federal

 
foi 

promulgada nesta
 

quarta-feira (4).
  
A

 

promulgação     aconteceu     durante      uma  
sessão solene no Plenário do Senado Federal. São 15 anos de luta em 
prol desse reconhecimento, da transformação dos agentes 
penitenciários em Polícia Penal.

 
Essa

 
missão foi cumprida, mas a luta 

contra o crime nunca acaba.

 

 

Governo altera a

 

forma de publicação

 

dos atos oficiais 
norma�vos

 

O Governo Federal publicou um decreto que trata

 

sobre a revisão e a 
consolidação dos atos norma�vos inferiores a decreto. Ele

 

estabelece 
que os atos norma�vos inferiores a decreto serão editados

 

apenas sob 
a forma de portarias, resoluções e instruções norma�vas.

 

Além disso, 
prevê a data da sua entrada em vigor e da sua produção de efeitos, 
definindo um prazo mínimo de uma semana para o início da vigência, 
exceto

 

paras casos de “urgência jus�ficada no expediente 
administra�vo”. Diante disso, fiz alguns ques�onamentos ao Ministro da 
Casa Civil. 

Indicação para ser líder da bancada dos republicanos

 Eu fico muito honrado de ser indicado para assumir

 

a liderança na 
bancada dos Republicanos na Comissão especial

 

que

 

tratará da análise 
da PEC 199/2019, que

 

se refere a

 

prisão em segunda instância.

 

Dada a 
importância do assunto para a sociedade brasileira, fico muito grato por 
integrar essa comissão como líder da bancada dos Republicanos

  

 

   
CAPITÃO ALBERTO NETOCAPITAOALBERTONETO

Acompanhe minhas redes sociais: Acesse nosso gabinete virtual:

WWW.CAPITAOALBERTONETO.COM.BR

Destaques da semana

Quando você vê essa marca,
você vê minha digital.
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MAIS DE 67 MILHÕES
PARA OS MUNICÍPIOS
DO AMAZONAS!

ORÇAMENTO

R$ 5 milhões 500 mil  

R$ 1 milhão 

R$ 1 milhão 

Envira

R$ 2 milhões

R$ 4 milhões 500 mil

R$ 1 milhão 414,84 mil 

R$ 1 milhão 

R$ 6 milhões

 R$ 2 milhões 600 mil 

 R$ 4 milhões 

R$ 2 milhões 770 mil

R$ 7 milhões 300 mil

 R$ 1 milhão

 R$ 2 milhões 900 mil

R$ 1 milhão 

R$ 1 milhão 800 mil

R$ 500 mil  

R$ 8 milhões 500 mil 

R$ 1 milhão 500 mil

R$ 1 milhão 

R$ 8 milhões 770 mil 
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SEGURANÇA PÚBLICA

ESPORTES EMENDAS DE BANCADA

RECURSOS EXTRAS

EMENDAS IMPOSITIVAS 

SAÚDE
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FALE COM DEPUTADO FEDERAL CAPITÃO ALBERTO NETO:

GABINETE BSB:

dep.capitaoalbertoneto@camara.leg.br

Gabinete 933 - Anexo IV - Câmara dos Deputados

Rua Raimundo Polari, N° 14, Conjunto 
Castelo Branco
CEP: 96055-250

GABINETE MANAUS:

(92)3877-5557(92) 98403-2106

(61) 3215-5933

ACOMPANHE O NOSSO MANDATO:

Capitão Alberto Neto

@capitaoalbertoneto

@capalbertoneto

cavalcantecta

Participe!

Acesse e faça seu cadastro:

www.capitaoalbertoneto.com.br

GABINETE 
VIRTUAL
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Expediente  
Textos: Rita Ferreira e Fernanda Ribeiro; 

Fotos: Douglas Gomes e Matheus Nogueira; Diagramação: Alexandre Martins.
Coordenadora de Criação: Verônica Magalhães

DEPUTADO FEDERAL 
CAPITÃO ALBERTO NETO

Quando você vir essa marca,
você vê minha digital.
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