
O parecer da Reforma da Previdência deve ser

deliberado na quarta-feira, mesmo dia em que

ocorrerá outra sessão conjunta do Congresso

Nacional para votar o Projeto de Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2020.

No plenário do senado, a PEC da cessão onerosa

pode ser votada. Outro assunto que deve ocupar a

agenda do Senado é a CPI da “Lava Toga”.

Já na Câmara, na pauta do plenário estão algumas

medidas polêmicas, além de sessão extraordinária

para debater sobre a preservação da Amazônia.

Cenário Geral

Está marcado para esta terça-feira (03) a votação da

PEC 98/2019, que dispõe sobre a cessão onerosa. A

matéria chegou a estar na pauta do Plenário na

semana passada, entretanto, com a delonga da

sessão conjunta do Congresso Nacional, acabou não

sendo deliberada. A PEC, que tem acordo para ser

aprovada, possivelmente terá uma votação tranquila

no Plenário da Casa, do mesmo modo que ocorreu na

CCJ, na última quarta-feira (28). Apesar de a votação

estar prevista para esta terça-feira, é provável que

ocorra somente na quarta-feira (04), uma vez que

haverá sessão conjunta do Congresso Nacional no

mesmo dia.

Em paralelo à tramitação da PEC no Senado, há uma

expectativa de que o TCU aprove, ainda nesta

semana, o edital do leilão dos excedentes do pré-sal.

A aprovação do edital é tão essencial quanto a

aprovação da PEC para que o leilão ocorra na data

prevista, 6 de novembro. Mesmo que o edital do TCU
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Cessão onerosa deve ser votada 
nesta semana no Senado Federal

seja aprovado, e que a PEC no Senado também seja

aprovada, ainda há riscos sob a matéria,

considerando que caso haja alterações no texto no

Senado, a PEC voltará para a Câmara.

E ainda que a expectativa seja de que a matéria

passe na Câmara, a discussão não será facilmente

superada, uma vez que as alterações propostas pelo

relator, senador Cid Gomes (PDT/CE), mexem na

distribuição de recursos por meio do Fundo de

Participação dos Estados (FPE), beneficiando, assim,

os estados menores. Os deputados dos estados

produtores de petróleo, devem demonstrar

resistência, principalmente os da bancada dos

estados produtores do Sudeste.

Parecer da Reforma da 
Previdência será deliberado na 
quarta-feira
A presidente da CCJ, Sen. Simone Tebet (MDB/MT),

afirmou que concentrará esforços para que a

matéria seja deliberada na quarta-feira (04), mesmo

com a complementação de voto e os votos em

separados que serão apresentados. Já os

presidentes da Câmara e do Senado fecharam

acordo para que seja votada a chamada “PEC

paralela” ainda neste ano. A matéria prevê a inclusão

dos estados e municípios, além propor alterações à

reforma da previdência que, por acordo, não seriam

feitas no parecer do Senado para que não houvesse

necessidade de retorno da PEC à Câmara.

O calendário de votações segue previsto para que a

promulgação ocorra em Sessão Conjunta do

Congresso Nacional, em outubro. Os parlamentares,

porém, tem enfrentado dificuldades para costurar

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137438


Em resposta à pressão pública que têm sofrido diversos setores do governo com o aumento das queimadas

na região da Amazônia brasileira, o presidente do Senado deu início aos debates sobre a questão no legislativo

com a instalação da Comissão Mista de Mudanças Climáticas na última quarta-feira (28). Na semana em que

nove ministros estão indo para a Amazônia, o tema continua na pauta do Congresso. O Presidente da Câmara,

Rodrigo Maia (DEM/RJ), convocou para o próximo dia 04 às 9h, Comissão Geral em Plenário para debater

sobre a preservação e proteção da floresta.

O tema sobre as queimadas, que se intensificou através das redes sociais, não esteve tão presente no

Legislativo na última semana devido à votação do PLDO 2020 em sessão conjunta do Congresso e à

hospitalização do Ministro do Meio Ambiente. Para esta semana, ainda que presentes projetos polêmicos na

pauta
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MPV 884/2019 Retira prazo para 
inscrição de propriedades no CAR.      
Situação: 03/09 – Reunião na 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório. 

MPV 885/2019 - Venda de bens 
apreendidos de traficantes.               
Situação: Aguardando votação no 
plenário da Câmara dos 
Deputados.

MPV 887/2019 – Prorrogação de 
contratos do Comando da 
Aeronáutica.                        
Situação: 03/09 – Reunião na 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.                                 

MPV 889/2019 – Saque-
aniversário do FGTS.                            
Situação: 03/09 – Reunião de 
trabalho da Comissão Mista. 

MPV 890/2019 – Programa 
Médicos pelo Brasil.             
Situação: 03 e 04/09 – Audiência 
Pública na Comissão Mista. 

De olho nas MPs

LDO será discutida novamente em sessão 
conjunta
Na próxima terça feira (03), o Congresso Nacional se reunirá novamente

em sessão conjunta de deputados e senadores, na tentativa de votar os

vetos remanescentes da pauta e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A

sessão da última semana, que se estendeu até às 21h30 do dia 28 de

agosto, foi marcada pela falta de acordo entre o governo e os demais

partidos da Casas, o que resultou na deliberação de menos da metade dos

vetos da pauta.

Ainda há 10 vetos que devem ser analisados separadamente. Dentre eles

alguns polêmicos e que dependem de acordo para serem votados, como o

que garante a gratuidade da franquia de bagagem e o que se refere a ANPD

(dados pessoais), principalmente no que diz respeito à revisão por pessoa

Congresso estabelece preservação da Amazônia como uma das 
principais pautas da semana

pessoa natural e as possibilidades de sanção àqueles que descumprirem a LGPD.

Como há um número considerável de destaques polêmicos a serem votados separadamente pelos

parlamentares, a previsão é que se repita o cenário da sessão passada - uma reunião longa e com dificuldade

de alcançar quórum. Para que isso mude, o governo terá de se movimentar para costurar acordos tanto para

votação dos destaques como para votação da Lei que orienta a elaboração e execução do Orçamento do

próximo ano, a LDO.

acordos, haja vista que, na sessão do Congresso da semana passada não

conseguiram superar os vetos que trancam a pauta. A PEC paralela ainda

enfrenta a falta de consenso por estar sendo vista por alguns como uma

manobra para evitar embargos à reforma da previdência e, podendo ser

engavetada sem solucionar a situação de estados e municípios.



A Medida Provisória 885/2019, que altera o Fundo Nacional Antidrogas, está na pauta do Plenário da Câmara

dos Deputados desta semana. A MP já esteve na pauta da semana passada, no entanto, não houve

discussão sobre a matéria, uma vez que a sessão conjunta do Congresso Nacional paralisou a pauta da

Casa. O parecer sobre o texto foi aprovado em sua Comissão Mista no dia 13 de agosto, com treze emendas

e, desde então, aguarda deliberação no Plenário. A matéria perde vigência no dia 16 de setembro, já tendo seu

prazo de tramitação prorrogado.

A pauta desta semana está composta por propostas polêmicas. Além da MP, poderão ser analisados pelos

deputados o projeto que permite antecipar pagamentos do INSS (PL 2999/2019), o que dispõe sobre recursos

Na última semana, a CCJC da Câmara realizou uma Audiência Pública

onde se debateu o tema – “ativismo judicial”. Este assunto também está

send
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Prazo 03/09

PL 3509/2019 - Altera as Leis 
nºs 4.024, de 20 de dezembro de 
1961, e 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, para incluir 
disposições relativas às 
universidades comunitárias.

Prazo 05/09

PL 7596/2017 - Define os 
crimes de abuso de autoridade e 
dá outras providências.

Sanções da semana

Judiciário na pauta do Congresso

sendo tratado no Senado, onde tramita a PEC 82/19, de autoria do senador Oriovisto Guimarães (PODE/PR) e

que estabelece um prazo máximo para pedidos de vistas no Supremo Tribunal Federal e proíbe as decisões

monocráticas em ações de controle concentrado de inconstitucionalidade quando se verifica se normas

estão em acordo com a Constituição. Esta matéria, que tem sido vista como instrumento de combate ao

ativismo judicial, está na pauta do Plenário do Senado desta semana.

Outro assunto que deve ocupar a agenda do Senado é a CPI da “Lava Toga”. Um grupo de senadores, liderado

pelo Sen. Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE), reuniu, pela terceira vez, as assinaturas necessárias para

protocolar um pedido de criação desta CPI. Este documento deve ser protocolado ainda nesta semana e

caberá ao presidente do Senado, Sen. Davi Alcolumbre (DEM/AP), autorizar a criação desta comissão. Nas

duas últimas tentativas de emplacar sua criação, os pedidos foram engavetados pelo presidente do Senado

que, na ocasião, afirmou que era “hora de cada Poder continuar a ter sua prerrogativa de trabalhar de maneira

independente e em harmonia com os demais”.

Esses e outros assuntos, como os pedidos de impeachment de ministros do STF e a possível apresentação

de uma PEC da Reforma do Judiciário, devem garantir que o judiciário, em especial o STF, permaneça na

pauta do Congresso Nacional.

MP 885 será discutida no plenário da Câmara
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na pauta do Plenário e de outra sessão conjunta agendada para o dia 03, a

questão ambiental deve dominar os discursos a partir de quarta-feira.

Neste dia, além de sessão extraordinária no plenário da Câmara, o Ministro

Ricardo Salles deve comparecer à Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável para esclarecer sobre os números

crescentes de desmatamento na região amazônica.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137323
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2204056
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136913


do fundo partidário (PL 11021/2018), e a continuação da votação sobre a posse de armas de fogo (PL

3723/2019), entre outros. Dado esse cenário, e considerando que há previsão de sessão conjunta do

Congresso, há possibilidade de que a Medida Provisória não seja deliberada.

Termina nesta quinta-feira (05) o prazo para o Presidente Bolsonaro definir eventuais vetos ao Projeto de Lei

do abuso de autoridade. No fim de semana, o Presidente anunciou possível veto a nove dispositivos do

Projeto, contudo, lideranças da Câmara e do Senado ainda buscam evitar o veto a pelo menos quatro temas:

a condenação por negar às partes interessadas acesso aos autos de investigação; a possibilidade de perda

do cargo a partir da condenação (em caso de reincidência); a condenação por obtenção de prova por meio

manifestamente ilícito; e decretar prisão ou deixar de conceder liberdade em manifesta desconformidade

com a lei.

Pressionado de um lado pelo seu partido (PSL), Associações de Juízes e Procuradores além do Ministro da

Justiça Sérgio Moro, e de outro por parlamentares de Câmara e Senado, o Presidente deverá procurar até o

último minuto encontrar um ponto de equilíbrio. Não será fácil, por um lado Bolsonaro passou as últimas

semanas tentando reconstruir a imagem de sua boa relação com o Ministro Sérgio Moro, e se errar na hora

dos vetos esse esforço poderá ser prejudicado. Por outro lado o Congresso já avisou que irá reagir a uma

eventual tentativa de desfigurar o projeto, e a derrubada do veto sobre fake news eleitoral na última quarta

foi um claro sinal de que o Governo terá dificuldade em segurar eventuais vetos.
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Sob pressão, Bolsonaro deve vetar partes do projeto de abuso de 
autoridade

CPMI das Fake News pode ser instalada
Na próxima quarta-feira (04) será instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar a

criação de perfis falsos e a veiculação de Fake News e sua influência nas eleições de 2018, bem como

ataques cibernéticos contra a democracia e debate público. A CPMI investigará, ainda, ciberbullyng contra

autoridades e pessoas vulneráveis.

Essa CPMI será formada por 15 titulares e igual número de suplentes. O presidente da comissão ainda não

foi definido, e a relatora deverá ser a deputada Lídice da Mata (PSB/BA). A bancada da selfie teme que essa

CPMI haja como uma "caça às bruxas" aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, provavelmente, devido

a derrubada do veto que dá penas mais duras para quem propaga fake news.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2187087
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2209381
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