
A reforma da previdência segue como foco das

articulações do Congresso. O presidente do Senado,

Davi Alcolumbre, já anunciou as datas de votação dos

dois turnos para a matéria principal: 24 de setembro,

para o primeiro turno, e a semana entre 3 e 10 de

Outubro para o segundo turno. Alcolumbre já

descartou a votação nesta semana. A atenção segue

para a necessidade da matéria ser aprovada no

Senado sem alterações que impliquem no retorno à

Câmara. Para evitar tal situação, os parlamentares

criaram a PEC Paralela (133/2019), onde as alterações

do Senado foram apresentadas. Ocorre que a PEC

paralela contempla alguns temas considerados

polêmicos, como a inclusão da contribuição

previdenciária para os exportadores do agronegócio e

a inclusão de Estados e Municípios, que ainda

enfrentam resistência por parte dos parlamentares.

Agora, surge a possibilidade de um terceiro

desmemem

O plenário da Câmara dos Deputados tem quatro

MPs aguardando votação, além dos PLs sobre o ISS,

Licitações e porte de armas. A CCTCI receberá o

secretário-executivo do Ministério da Economia para

tratar sobre os cortes de C&T.

O Ministro da Economia deve anunciar o novo

Secretário Especial da Receita Federal, e o presidente

Jair Bolsonaro pode indicar o novo diretor-geral da

Polícia Federal.

No Senado, a votação da Reforma da Previdência

deve ficar para a próxima semana.

Cenário Geral
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Votação em Plenário da Reforma 
da Previdência fica para a 
próxima semana

desmembramento, isto é, a criação de uma terceira

PEC da Previdência para viabilizar a discussão sobre

a situação dos entes subnacionais desvinculando a

matéria do assunto tocante à bancada ruralista. O

desmembramento é apoiado pelo secretário especial

da Previdência, Rogério Marinho.

Na semana passada, observamos a tentativa do

presidente do Senado em suprimir os prazos para

acelerar a votação da matéria principal, chegando a

prometer que a votação ocorreria neste 18 de

setembro. Agora, o senador apresenta o calendário

definido em acordo para a finalização da votação,

descartando a possibilidade de qualquer

adiantamento em Plenário. A definição do calendário

de votação pode ser compreendida como o tempo

necessário para que a consultoria legislativa analise

o parecer apresentado pelo relator à matéria. Caso o

corpo técnico compreenda que as alterações

demandem retorno da matéria à Câmara, o senador

deverá apresentar novo parecer, suprimindo as

alterações na matéria principal (e acrescentando-as

na PEC paralela) de forma que a votação seja

concluída no Senado. Além disso, vale relembrar a

promessa de que a votação da reforma da

previdência seria plenamente concluída neste ano,

inclusive as matérias paralelas. Considerando a

resistência dos parlamentares com assuntos de

interesse da bancada ruralista e dos Estados e

Municípios, essa promessa também pode enfrentar

dificuldades para ser cumprida.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138555


A pauta de terça-feira (17) do Plenário da Câmara dos Deputados está cheia.

Há quatro Medidas Provisórias (MPV 884/2019; MPV 885/2019; MPV

887/2019 e MPV 888/2019) que perdem a eficácia a partir do mês que vem.

Além das MPs, continuam na pauta, desde semana passada, o PLC

461/2017, que altera questões do Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza (ISSQN), o PL 3723/2019, que trata sobre posse de armas de fogo,

e o PL 1292/1995, da Lei de Licitações.

É importante ressaltar, que a última Medida Provisória votada em Plenário foi

a 881/2019, da Liberdade Econômica, aprovada pelos deputados no dia 14

de agosto, e pelos senadores no dia 21 do mesmo mês. Desde então, a MP

882/2019 já perdeu vigência e outras quatro aguardam votação. Dado que,

na última semana foi retomada a votação do PL das Licitações, existe a

possibilidade de que ele seja concluído esta semana, ocupando, mais uma

vez, a pauta do Plenário da Câmara.
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MPV 883/2019 - Revoga a MPV 
866/18: NAV Brasil.             
Situação: 18/09 - Perde eficácia.

MPV 884/2019 - Retira prazo 
para inscrição de propriedades no 
CAR.                                      
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados.

MPV 885/2019 - Venda de bens 
apreendidos de traficantes.               
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados.

MPV 886/2019 – Organização da 
Presidência e dos Ministérios.                                 
Situação: 17/09 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

MPV 887/2019 – Prorrogação de 
contratos do Comando da 
Aeronáutica.                        
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados.

MPV 888/2019 – Requisições de 
pessoal para a Defensoria Pública 
da União.                              
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados.

MPV 889/2019 – Saque-
aniversário do FGTS.          
Situação: 17 e 19/09 – Audiências 
públicas na Comissão Mista. 

MPV 890/2019 – Programa 
Médicos pelo Brasil.             
Situação: 17/09 - Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

MPV 891/2019 – Antecipação de 
13º de beneficiários do INSS.    
Situação: 17/09 - Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
do plano de trabalho. 

MPV 893/2019 – Transforma o 
COAF na Unidade de Inteligência 
Financeira.                             
Situação: 17/09 - Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
do plano de trabalho. 

De olho nas MPsGuedes pode anunciar novo Secretário Especial 
da Receita

Projeto de Lei de Licitações pode ter votação 
concluída nesta semana

Paulo Guedes deve anunciar um novo nome para ocupar o cargo de

Secretário Especial da Receita Federal ainda nesta semana. Vários nomes

foram cotados, como o do ex-deputado Luiz Carlos Hauly (então relator da

reforma tributária que se encontra no Senado Federal), o Secretário da

Previdência, Rogério Marinho, e o Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto

Almeida.

Contudo, para trazer calma ao cenário de apresentação da proposta de

Reforma Tributária do Governo ao Congresso, o mais provável é que essa

nomeação siga a lógica já empregada para outros cargos do alto escalão –

um nome técnico.

A demissão do então Secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, na última

semana ganhou força após as discussões técnicas sobre a nova CPMF vir a

público e se concretizou à pedido do próprio presidente. A queda de Cintra

expôs a crise institucional que existe dentro da Receita Federal e aponta para

uma possível reestruturação do órgão, que terá um grande desafio à frente –

achar uma alternativa viável e que compense a promessa de desoneração da

folha de pagamento desse novo modelo tributário que será proposto pelo

governo.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137319
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137323
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137431
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137829
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166600
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2209381
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16526
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136531
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136549


Pode ter desfecho esta semana a questão sobre a indicação de novo

diretor-geral para a Polícia Federal. Um dos nomes cotados para assumir o

cargo é Anderson Torres, secretário de segurança do DF. Apesar de

agradar seus filhos e o núcleo duro do bolsonarismo com a mudança, o

presidente Jair Bolsonaro põe em xeque o futuro de Sérgio Moro, Ministro

da Justiça. Foi Moro quem indicou o atual diretor da PF,Maurício Valeixo.

A troca na direção enfraquece o Ministro, que desde o começo do mandato

vem sofrendo derrotas políticas. Soma-se a isso, o desgaste que tem

sofrido no Congresso Nacional referente à Lava Jato, que pode ter sua CPI

instalada nas próximas semanas.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reunirá esta

semana, nos dias 18 e 19, para redefinir a Taxa Básica de Juros (Selic).

Atualmente a taxa Selic, que é o principal instrumento do Banco Central

para controlar a inflação, é de 6% a.a. Este é o menor nível da história,

entretanto a expectativa do mercado é de redução de mais 0,5%.

O próximo encontro do Copom será em 29 de outubro, na qual podem

reduzir mais uma vez a taxa em 0,5%. A Selic deve ser mantida em 5% até o

final de 2019.
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Prazo 17/09

PL 2438/2019 - Altera a Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006 
(Lei Maria da Penha), para dispor 
sobre a responsabilidade do 
agressor pelo ressarcimento dos 
custos relacionados aos 
serviços de saúde prestados 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) às vítimas de violência 
doméstica e familiar e aos 
dispositivos de segurança por 
elas utilizados.

PL 3715/2019 - Altera o art. 5º 
da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, para 
considerar, para fins de posse de 
arma de fogo, que a residência 
ou domicílio compreende toda a 
extensão do imóvel rural.

PL 3220/2015 - Estabelece o 
direito de as mães 
amamentarem seus filhos 
durante a realização de 
concursos públicos na 
administração pública direta e 
indireta dos Poderes da União.

PL 8240/2017 - Reconhece a 
Vaquejada como manifestação 
da Cultura Nacional.

Sanções da semana

Copom se reunirá para redefinir a Selic

Polícia Federal pode ter novo diretor-geral 
indicado esta semana

16 de setembro de 2019

Ministério da Economia enviará representante para CCTCI no 
lugar de Guedes
Nas duas últimas semanas, o governo obstruiu a pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e

Informática (CCTCI) e fez movimentações entre os membros. Tudo para evitar a convocação de Paulo

Guedes, para prestar esclarecimentos sobre os cortes nas bolsas do CNPq e o orçamento de C&T, que estão

pautados a partir de dois requerimentos de autoria dos deputados Márcio Jerry (PCdoB/MA), Margarida

Salomão (PT/MG) e André Figueiredo (PDT/CE).

Mais uma vez, o superministro conseguiu driblar a comissão, que receberá, como seu substituto, Marcelo

Guaranys, Secretário-Executivo do Ministério da Economia. Com essa manobra, o governo conseguiu evitar,

mais uma vez, a reunião deliberativa da CCTCI e, consequentemente, a convocação do Ministro da Economia

e ainda cessa o principal argumento da oposição, de falta de pronunciamento das autoridades da pasta sobre

o polêmico corte.



A ANP publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16), o edital da 6ª rodada de partilha do pré-

sal. O cronograma do edital confirma a data esperada para o leilão do excedente do pré-sal, 6 de novembro.

Ainda nesta semana, na quarta-feira (18), a ANP realizará seminário ambiental e jurídico-fiscal a respeito do

leilão.

Para que ocorra o leilão é necessário que a Proposta de Emenda à Constituição 98/2019 (cessão onerosa)

seja aprovada. A PEC foi aprovada no Plenário do Senado no início deste mês, e agora, aguarda parecer na

Câmara dos Deputados. A matéria já se encontra na CCJC da Casa. A PEC faz parte dos temas a serem

debatidos na mobilização de prefeitos, convocada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), para

terça-feira (17).
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