
O “PL das Teles” (PLC 79/2016) está na pauta da

próxima reunião da CCT do Senado Federal (10). O

projeto estava parado desde 2016, após decisão do

STF que definiu a redistribuição da matéria e graças

à pressão de alguns atores do setor, mas entrou na

agenda do governo quando o filho do presidente,

Dep. Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), cotado para

assumir o posto de embaixador em Washington,

passou a negociar com o presidente americano,

Donald Trump, a entrada de investimento da AT&T

no Brasil.

A inclusão da matéria na pauta da comissão foi

possível graças a aprovação do requerimento do

Sen. Eduardo Gomes (MDB/TO), que pedia o

cancelamento da audiência pública prevista para sua

instrução - a espera pela realização de uma

Audiência Pública seria um impasse regimental para

a leitura do parecer da relatora Sen. Daniella Ribeiro

Na terça-feira (10), o Plenário do Senado dará início à

análise da reforma da Previdência. A principal das

duas PECs que tramitam sobre o tema já pode ser

votada na quarta-feira (11), caso o presidente Davi

Alcolumbre consiga acordo para dispensa dos prazos

regimentais. A segunda, chamada “PEC Paralela”,

recebeu várias propostas de alterações, como a

inclusão de estados e municípios, previsão de novas

receitas e revisão sobre as intervenções da PEC

principal sobre benefícios assistenciais. Antes da

votação, ocorrerá sessão de debates com a presença

de especialistas. Vale lembrar que a PEC paralela

ainda será deliberada na Câmara dos Deputados após

a análise do Senado.

Para ganhar tempo, alguns senadores argumentam

que o prazo regimental para análise da PEC é de cinco

dias úteis, outros, que é de cinco sessões. Fato é, que

o presidente da Casa tenta negociar a dispensa dos

prazos

No Senado, o foco continua sendo chegar a um

acordo para aprovar a reforma da Previdência. Na

CCT, o PL das Teles se encontra na pauta e pode ter

seu parecer apreciado. Além disso, poderá ser

designado o relator da indicação de Augusto Aras a

Procurador-Geral da República. O Ministro de Minas

e Energia está convidado a comparecer à CVT da

Câmara para debater sobre temas referentes ao

setor de transporte rodoviário, e o Ministério da

Economia promoverá audiências públicas para

debater as normas regulamentadoras.
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Reforma da Previdência segue 
sem acordo para votação nesta 
semana

prazos para acelerar a tramitação da matéria, que já

se prolonga nos nove meses de mandato. São

necessários 49 votos favoráveis em cada um dos

dois turnos de deliberação no Plenário. A PEC

paralela contempla pontos ainda não consensuais e

sugestões feitas pelos Senadores ao tema, como a

inclusão na Previdência das exportações do

agronegócio e a própria inclusão de estados e

municípios. Como ainda não há acordo entre os

parlamentares, a mobilização que se observa é para

que a PEC paralela seja engavetada ao chegar à

Câmara.

PL das Teles pode ter seu parecer 
apreciado 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127688


(PP/PN), apresentado na última semana e que é pela rejeição das emendas

de Plenário, com uma emenda de redação.

Caso o parecer da relatora seja aprovado sem modificações, o que pode

acontecer ainda nesta semana, e o requerimento para inclusão de nova

comissão na tramitação deste projeto seja rejeitado no Plenário da Casa, o

projeto não precisará retornar à Câmara dos Deputados e seguirá à sanção

presidencial ainda nas próximas semanas. Este seria um cenário positivo

para as concessionárias devedoras, especialmente para Oi que está em

recuperação judicial e recebeu a sinalização de interesse do presidente da

AT&T, Randall Stephenson, por seus negócios.

Nos dias 10 e 11 desta semana, o Ministério da Economia realizará na sede da Fundacentro, em São Paulo,

três audiências públicas para debater a modernização das normas regulamentadoras (NRs) de Segurança e

saúde no trabalho. O foco destas audiências serão a NR 7, que aborda o programa de controle médico de

saúde ocupacional, a NR 9, que trata sobre o programa de prevenção de riscos ambientais, e a NR 17, que se

refere à ergonomia. As mesmas normas também estão em processo de consulta pública.

O processo de modernização das NRs vem sendo realizado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho,

do Ministério da Economia, e tem o objetivo de revisar todas as 36 normas existentes, buscando melhorar o

ambiente de negócio no país, e desburocratizar os processos. Neste ano, já foram revisadas a NR 1, que

dispõe a respeito das regras gerais de saúde e segurança, e a NR 12, que versa sobre a segurança no trabalho

com máquinas e equipamentos, e foi revogada a NR 2, sobre inspeção prévia.
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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: Aguardando votação no 
plenário da Câmara dos 
Deputados.

MPV 888/2019 – Requisições de 
pessoal para a Defensoria Pública 
da União.                              
Situação: 11/09 – Reunião da 
Comissão Mista. 

MPV 890/2019 – Programa 
Médicos pelo Brasil.             
Situação: 10 e 11/09 – Audiências 
Públicas na Comissão Mista. 

De olho nas MPs

Ministro de Minas e Energia participará de 
audiência pública na Câmara

Ministério da Economia promoverá audiências sobre normas 
regulamentadoras

caminhoneiro, entre outros assuntos. A convocação do ministro foi realizada após aprovação, com intensa

discussão, do requerimento de autoria do deputado Bosco Costa (PL/SE).

Este tema foi objeto de debate em audiência pública em maio deste ano. Na ocasião, o presidente da Petrobras,

idealizadora do cartão caminhoneiro, não compareceu à reunião, o que incitou a aprovação da convocação do

ministro, em julho deste ano, com a intenção de pressionar a estatal. Apesar da reunião ter dois temas distintos

da audiência que ocorreu em maio (Avgas e preço do querosene de aviação), esta reunião representa mais uma

resposta e posicionamento político da comissão, em referência à não presença da estatal no debate que

ocorreu, do que de uma nova discussão sobre o tema.

Nesta quarta-feira (11), na Comissão de Viação e Transportes, ocorrerá

reunião com a presença do ministro de Minas e Energia, Bento

Albuquerque, para debater acerca do preço do óleo diesel e do cartão



Segue cronograma de tentativa de agenda regulatória sobre o tema:

No dia 12 (quinta-feira), a ANVISA realizará reunião pública de sua diretoria colegiada. Entre os itens da pauta

da reunião está a Proposta de Consulta Pública para Resolução de Diretoria Colegiada (RDC), que dispõe

sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados. A Agência tem realizado, desde o primeiro semestre

deste ano, reuniões de discussão sobre o processo regulatório de rotulagem nutricional no Brasil. Durante

essas discussões, foram apresentadas as propostas para a revisão e modernização da regulação atual sobre

esse tipo de rotulagem, assim como o aprimoramento das normas brasileiras com relação ao assunto. Houve

também a realização de uma Tomada Pública de Subsídios (TPS).

Foram realizadas, ao todo, três audiências públicas sobre o tema. A agência já havia anunciado que

promoveria uma Consulta Pública o mais rápido possível como próximo passo da discussão sobre o

processo regulatório. Como previsto, a Proposta será pautada nesta semana e deve ser aprovada pela

diretoria.
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Proposta de Consulta Pública sobre rotulagem nutricional está na 
pauta da reunião de diretoria da ANVISA
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Consultas Públicas

NR 7, NR 9, NR 17

Abertas

Pendentes

Out/2019

NR 10

NR 31

Nov/2019

NR 29

NR 30

NR 32

Reuniões CTTP

Data Normas na pauta

17 e 18/09 NR 3 e NR 24

15 e 16/10 NR 4 e NR 5

21 e 22/11
NR 7, NR 9,

NR 17 e NR 15

10 e 11/12 NR 18 e NR 15



Está prevista para esta semana a escolha, na CCJ do Senado, do relator da indicação de Augusto Aras à

Procurador-Geral da República. Aras foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que rejeitou a lista tríplice

enviada pela Associação Nacional de Procuradores (ANPR) na última semana. A disputa para relatoria está

entre os senadores do MDB, Eduardo Braga (AM) e Eduardo Gomes (TO).

No Senado, sua indicação necessita da aprovação da CCJ e, em seguida, do plenário. Aras afirmou que

tentará se reunir com a maior quantidade de senadores possível para fazer seu nome antes da votação.

Entretanto, é provável que não haja sabatina antes do dia 17, data do término do mandato da atual

Procuradora-Geral, já que o Senado está focado na votação da Reforma da Previdência.

Augusto Aras é advogado, servidor de carreira do MPF desde 1987 e professor na Faculdade de Direito da

Universidade de Brasília. Desde 2011 atua como subprocurador no Ministério Público, atividade que exercia

concomitantemente à de consultor em um escritório de advocacia que recebe seu sobrenome. Foi

apadrinhado politicamente pelo ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM/DF) que o aproximou do

presidente. Aras foi o subprocurador que liberou a licitação do trecho da Ferrovia Norte-Sul, travada no

Ministério Público desde 2017, um dos grandes marcos do primeiro ano de gestão do presidente, e que

rendeu mais de dois bilhões de reais aos cofres públicos.

Publicamente, Aras se declara uma pessoa conservadora e de direita, além de criticar o modelo de lista

tríplice, o que pode ter influenciado a escolha do presidente, por alinhamento ideológico e de propostas. A

indicação, tanto no Senado como no MPF, divide opiniões - enquanto os partidos de oposição e o alto

escalão do Ministério Público criticam a rejeição do presidente à lista tríplice, seus apoiadores veem Aras

com resistência, devido à sua antiga relação com a esquerda.

FIQUE POR DENTRO

A indicação de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República 
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