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1- Comissão de Defesa opina a favor de delegar as aposentadorias dos militares 

A Comissão de Defesa da Câmera dos Deputados opinou favoravelmente ao projeto de 

lei que delega as aposentadorias dos militares ao ministro da Defesa. O presidente da 

comissão, Miguel Ángel del Puerto (ANR), disse que logo após ter ouvido o ministro da 

Defesa, Diógenes Martinez, e o comandante das Forças Armadas, Gen. Braulio Piris, 

verificou não existir nenhum impedimento constitucional para que o projeto de lei seja 

aprovado pelo Congresso, já que se trata de uma tramitação administrativa. O ministro da 

Defesa disse que o pedido de aposentadoria das Forças Armadas pode ser feito de ofício 

ou voluntariamente, e que bastam as resoluções do Ministério da Defesa e da Junta de 

Qualificações, para que os pedidos de aposentadoria sejam efetuados. O projeto de lei 

apresentado pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados concebe modificações ao 

artigo 1º da Lei 1433/1999, que, por sua vez, modifica o art. 134 do capítulo XIV da 

Aposentadoria e derroga vários artigos da Lei 1115, referente ao Estatuto del Personal 

Militar. Ademais, o Executivo argumentou que tais mudanças melhorarão a gestão dos 

trâmites administrativos  (ABC Color – Política – 15/03/2017). 

 

 

2 – IAAE inicia o ano letivo de 2017. 

O Instituto de Altos Estudos Estratégicos (IAEE) abriu o ano letivo de 2017, com 247 

alunos em diferentes programas. O presidente Horacio Cartes participou da cerimônia 

que ocorreu no Ministério da Defesa. Na ocasião, o diretor geral em exercício da 

instituição, Almirante Carlos Dionisio Velasquez Moreno, explicou que a missão 

principal do instituto é a formação de líderes que contribuam no planejamento do 

desenvolvimento e a defesa nacional (La Nación – Política – 17/03/2017). 
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