
Nesta semana, o Plenário da Câmara deve aprovar a

Reforma da Previdência. Está prevista, também, a

votação da proposta de relatório da Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO) de 2020 na CMO. Além disso, a

Medida Provisória da Liberdade Econômica pode ser

votada em sua Comissão Mista. Ainda, estão

previstas audiências públicas importantes que

discutirão, entre outras coisas, o Acordo entre

Mercosul e União Europeia, o uso medicinal da

cannabis, a atuação da Agência Nacional de Petróleo,

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e o uso de

patinetes elétricos.

Cenário Geral

Após aprovação na Comissão Especial, na última

semana, é a vez do Plenário da Câmara votar a PEC

6/2019. A expectativa é de que seja possível votar ao

menos o 1° turno da proposta até quarta-feira (10),

mas Rodrigo Maia trabalha nos bastidores para tentar

garantir a votação dos dois turnos ainda essa

semana, tarefa complexa, mas não impossível. Apesar

de já ter os votos necessários para aprovar a

proposta, Maia e o governo enfrentarão ao menos

dois desafios para viabilizar a rápida aprovação da

Reforma.

O primeiro é a obstrução da oposição ou de algum

outro partido descontente. O Regimento da Câmara

prevê um interstício de duas sessões entre a

aprovação da Proposta na Comissão Especial e sua

votação no Plenário, e mais 5 sessões entre o 1º e 2º

turno. Para viabilizar a votação ainda antes do

recesso pelo menos o segundo interstício precisará

ser quebrado, o que só será possível caso não haja
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Câmara deve aprovar Reforma da 
Previdência

uma obstrução muito pesada. Na Comissão Especial

a oposição obstruiu, mas não o suficiente para

inviabilizar a votação (o que poderia ter feito), o que

nos leva a acreditar o diálogo com Rodrigo Maia está

bem encaminhado.

O segundo desafio são as possíveis mudanças no

texto. Há pontos polêmicos que ainda precisam de

definição final como as demandas dos policiais, a

CSLL dos bancos e a inclusão de Estados e

Municípios. Importante lembrar que para exclusão

de trechos aprovados na Comissão, dois quintos dos

votos (206 deputados, incluídas inclusive as

abstenções e ausências) são suficientes. Nesse

quadro, quais acordos e mudanças serão

necessários para garantir a votação sem obstruções

pesadas e sem maiores sobressaltos?

Relatório da LDO pode ser votado 
nesta semana 

Está pronto para votação na Comissão Mista de

Orçamento (CMO) o relatório do Projeto de Lei de

Diretrizes Orçamentárias para 2020 – PLDO, o PLN

5/2019 CN. O relator da matéria, deputado Cacá

Leão (PP/BA), apresentou ontem (07) o relatório final

com o seu voto. Na semana passada o prazo para

apresentação de emendas ao texto foi encerrado,

foram apresentadas 2957 emendas, das quais 1446

receberam voto pela aprovação ou aprovação

parcial.

Após aprovado na CMO, o relatório precisa ser

aprovado em sessão conjunta do Congresso

Nacional, cuja data será decidida pelos presidentes

da Câmara e do Senado. Nesta semana a Câmara

concentra os seus esforços para votar a Reforma da

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/136345
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MPV 874/2019 – Crédito para 
Brumadinho.
Situação: No dia 10/07, acaba o 
prazo de vigência da MPV 

MPV 875/2019 - Auxílio 
Emergencial Pecuniário para 
famílias de Brumadinho.    
Situação: No dia 10/07, acaba o 
prazo de vigência da MPV.

MPV 876/2019 - Arquivamento 
dos atos constitutivos de 
empresas mercantis.       
Situação: No dia 11/07, acaba o 
prazo de vigência da MPV. 

MPV 879/2019 - Distribuidoras 
de energia elétrica.            
Situação: 09/07 – Audiência 
Pública na Comissão Mista. 

MPV 881/2019 – Liberdade 
Econômica
Situação: 09/07 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório. 

MPV 882/2019 - Infraestrutura de 
Transportes.                       
Situação: 09/07– Audiência 
Pública na Comissão Mista.

MPV 884/2019 – Retira prazo 
para inscrição de propriedades no 
CAR.
Situação: 10/07– Instalação e 
eleição da mesa.

MPV 885/2019 – Venda de bens 
apreendidos de traficantes.                       
Situação: 10/07– Instalação e 
eleição da mesa.

De olho nas MPs

MP da Liberdade Econômica pode ser votada 
na Comissão Mista
Inicialmente prevista para semana passada, a leitura e apreciação da

Medida Provisória da Liberdade Econômica (MP 881/2019) pela Comissão

Mista deve ficar para essa semana. O relator, deputado Jerônimo Goergen

(PP/RS), irá apresentar seu parecer no dia 09/07 (terça-feira) e no dia

seguinte a matéria deverá ser votada pela Comissão Mista. Sendo assim, a

apreciação da matéria pelos Plenário das Casas terá que ocorrer entre o

final do recesso parlamentar, que acaba no dia 1º de agosto, e o dia 10 de

setembro, quando a proposição perde sua eficácia.

O parecer do relator contempla boa parte das emendas apresentadas

pelos parlamentares e segue a mesma linha do texto inicial apresentado

pelo governo – redução da burocracia e da interferência da União, estados

e municípios nas relações econômicas. Dentre as mudanças trazidas no

texto se destacam a possibilidade de venda de remédios que não exijam

receita médica nos supermercados, a possibilidade das farmácias

oferecem serviços simples, tais como exames rápidos e aplicação de

vacinas, e a validação de receitas médicas de forma online. Um tema que

chegou a compor o parecer do relator, mas que deve ficar por conta de um

grupo de trabalho específico do governo é a simplificação do eSocial.

De acordo com uma projeção feita pela Secretaria de Política Econômica

do Ministério da Economia, essa medida irá favorecer a criação de até 4

milhões de novos empregos no próximo ano, o que levará a um

crescimento de mais de 0,5% do PIB do país. Apesar do apoio do governo e

de tantos outros parlamentares, a medida ainda é um tema polêmico que

levantou mobilizações contrárias e até mesmo a judicialização do tema.

Acordo entre Mercosul e União Europeia é tema de audiência pública 
no Senado
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado realizará nesta terça-feira (09) audiência pública para

debater o Acordo de Livre Comércio Mercosul - União Europeia. O único convidado é o secretário especial de

Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo. A audiência foi

requerida pelo Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE).

A audiência busca entender com mais profundidade os termos do acordo assinado recentemente,

principalmente, no que tange às especificidades de cada produto/setor que foi incluído no acordo.

Previdência, o que deve influenciar no prazo da votação. A matéria

precisa ser votada até o dia 17, caso contrário, pode atrasar o recesso

dos parlamentares.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136531
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Será realizada nesta terça-feira (09), na Comissão de Seguridade Social e

Família (CSSF) da Câmara dos Deputados, audiência pública para debater

sobre a regulamentação do uso medicinal da cannabis no Brasil. A

audiência tem o intuito de ouvir setores envolvidos no plantio e no uso

médico da cannabis, com o objetivo de compreender os estudos realizados

sobre o tema, além dos possíveis impactos socioeconômicos provenientes

da regulamentação e por fim dar subsídios para as mudanças necessárias

nas legislações nacionais em prol da regulamentação da cannabis

medicinal.

O tema é discutido pela ANVISA desde 2015, quando foi autorizado o uso

terapêutico do cannabidiol, permitido a pacientes que solicitassem

liberação para adquirir e importar o medicamento para uso próprio.

Entretanto, o alto custo de importação da substância continuou a ser um

impedimento para o uso da cannabis em tratamentos médicos. Dessa

forma, em junho deste ano, a Agência aprovou a abertura de duas

consultas públicas visando receber contribuições da sociedade sobre o

tema. A primeira, que receberá contribuições até 19 de agosto, trata dos

requisitos para o cultivo da planta por empresas farmacêuticas, única e

exclusivamente para fins medicinais e científicos. A segunda, com prazo

para o dia 20 de agosto, dispõe sobre o procedimento específico para

registro de medicamentos à base da planta.

Na CSSF da Câmara, estarão presentes para debater o tema o presidente

da ANVISA e o Diretor do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos

Agrícolas do Ministério da Agricultura, além de representantes dos setores

médico e científico.

Câmara promoverá Audiência Pública sobre 
o uso medicinal da cannabis

08 de julho de 2019

Prazo 08/07

PLC 11/2016 - Cria e 
regulamenta as profissões de 
Cuidador de Pessoa Idosa, 
Cuidador Infantil, Cuidador de 
Pessoa com Deficiência e 
Cuidador de Pessoa com 
Doença Rara e dá outras 
providências.

PLC 109/2017 - Altera a Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 
1997, que “institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”, para dispor 
sobre transporte escolar e 
transporte remunerado não 
licenciado.

PLC 110/2018 - Altera as Leis 
nºs 9.099, de 26 de setembro de 
1995, e 10.259, de 12 de julho de 
2001, para dispor sobre a 
criação dos Juizados Especiais 
Criminais Digitais.

PLC 107/2018 - Institui a 
Política Nacional de Incentivo à 
Ovinocaprinocultura.

PLC 170/2017 - Altera a Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 
2003 (Estatuto do Idoso), para 
criar o Cadastro Nacional da 
Pessoa Idosa.

PL 2479/2019 - Cria a 
Universidade Federal do Norte 
do Tocantins, por 
desmembramento de campus 
da Fundação Universidade 
Federal do Tocantins.

MPV 869/2018 - Altera a Lei nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018, 
para dispor sobre a proteção de 
dados pessoais e para criar a 
Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados, e dá outras 
providências.

Sanções da semana

Atuação da ANP e patinetes elétricos serão 
temas de Audiências Públicas na Câmara
Duas audiências públicas importantes acontecerão na Câmara dos

Deputados no dia 09 (terça-feira). A primeira, às 10h, será na Comissão de

Minas e Energia (CME) e discutirá a Atuação da Agência Nacional do

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com a presença de Décio

Oddone, Diretor-Geral da agência. É a primeira vez no ano que o Diretor-Geral vai à Comissão, que deve ter

como um dos focos principais de debate o pacote do Novo Mercado de Gás, lançado pelo governo em junho

para baratear o combustível no país.

Mais tarde, às 14h, a Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) discutirá o “uso de bicicletas e de patinetes



de propulsão elétrica”. Entre os convidados estão: Ailton Brasiliense Pires, Presidente da Associação

Nacional de Transportes Públicos; Jean Carlos Pejo, Secretário Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos

do Ministério de Desenvolvimento Regional; Jerry Adriane Dias Rodrigues, Diretor do Departamento Nacional

de Trânsito; e Marcelo Loureiro, Presidente da Grow Brasil. Esse tema já esteve na pauta de outras

comissões e a audiência tende a ser tranquila.
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