
A Anvisa abriu, nesta segunda-feira, duas Consultas

Públicas sobre rotulagem nutricional de alimentos

embalados (707 e 708 de 13 de setembro de 2019),

que se encerrarão no dia 05/11. As Consultas têm o

objetivo de fomentar a discussão sobre atualização

das normas de rotulagem de alimentos na Anvisa, que

já ocorre há pelo menos cinco anos, quando foi criado

Grupo de Trabalho (2014-2016) para orientar a

Agência sobre o tema. Os resultados do Grupo de

Trabalho contribuíram para a inclusão de rotulagem

de alimentos na Agenda Regulatória Quadriênio

2017/2020 da Agência.

Em maio de 2018, foi divulgada Análise de Impacto

Regulatório da Anvisa que contém quatro propostas

de aperfeiçoamento da rotulagem: uma baseada no

Reino Unido, chamada de modelo semáforo; um

modelo que usa círculos na cor vermelha para

destacar o alto conteúdo de açúcares, gorduras

saturadas e sódio; uma baseada no modelo do Chile,

com octógonos pretos que destacam a alta

quantidade de calorias, açúcares, gorduras totais, etc.;

e um modelo que utiliza triângulos pretos para

informar o alto conteúdo de açúcares, gorduras totais,

O parecer acerca do processo de nomeação do

indicado ao cargo de Procurador-Geral da República,

Augusto Aras, foi lido pelo Sen. Eduardo Braga

(MDB/AM) em reunião na última terça-feira (18) na

Comissão de Constituição e Justiça. Em seu parecer

técnico, o relator destacou que Aras cumpre os

quesitos legais para a indicação e que o processo

está apto para ser deliberado na comissão do Senado.

Após a leitura do parecer foi concedida vista coletiva

do processo aos senadores e a sabatina de Aras foi

agendada para esta quarta-feira (25) às 9h.

Em sua sabatina, Aras deverá ser questionado por

senadores sobre temas como a independência e a

condução da operação lava jato, questões ambientais

e poderá, ainda, enfrentar resistência por seu nome

não constar na lista tríplice da PGR. A expectativa

entre os senadores, porém, é de que Aras não tenha

grande dificuldade para aprovação. O indicado

realizou encontros com diversos senadores em

VAIODA

Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro viajará

aos Estados Unidos para proferir o discurso de

abertura da Assembleia Geral da ONU.

No Senado, a Reforma da Previdência pode ter sua

votação em primeiro turno realizada. Na CCJ, deve

ocorrer a sabatina do indicado à PGR. Enquanto isso,

a CAE ouvirá os indicados ao CADE.

Já na pauta do plenário da Câmara se encontram 4

MPs para serem votadas, além do PLP do ISS e do

PL das armas de fogo. Na CCJC, a PEC da cessão

onerosa deve ter seu relator designado.

Cenário Geral

Cenários 
e Tendências
ANÁLISE DE CONJUNTURA SEMANAL

Distrito Relações Governamentais
SHS Quadra 6 Complexo Brasil 21 

Bloco E Salas 316-318, Brasília –DF.
www.distritorelgov.com

linkedin.com/distrito-relgov
(61) 3548-5297 

23 de setembro de 2019

1

A sabatina de Augusto Aras no 
Senado 

busca de apoio dos parlamentares. Após a sabatina

é esperada a aprovação da urgência da matéria e ao

depender do horário em que a sabatina se encerre há

possibilidade de deliberação do processo no

Plenário, fase final do rito de indicação e nomeação à

PGR.

Anvisa abre duas Consultas 
Públicas sobre rotulagem de 
alimentos nesta segunda

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/09/2019&jornal=515&pagina=84&totalArquivos=115
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/09/2019&jornal=515&pagina=85&totalArquivos=115


Na terça-feira (24), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) vota o

parecer do senador Tasso Jereissati (PSDB/CE) às 77 emendas recebidas

em Plenário sobre a reforma da previdência. O senador acatou somente

uma emenda, que retira do texto ponto que obrigava os servidores que

entraram antes de 2003 a contribuírem por 35 anos no caso dos homens,

ee 30 das mulheres, para ter direito à totalidade de gratificação por desempenho, ou seja, que têm remuneração

variável. Assim, fica a critério de cada Estado a proporção do cálculo dessas aposentadorias. Para o relator, o

impacto fiscal da alteração seria irrisório para a União. A discussão do ponto, porém, constará na PEC paralela.

Na terça-feira, o Plenário da Casa vota o primeiro turno da reforma da previdência, cuja expectativa do governo

segue em 60 votos favoráveis.

Dentre as missões auto-impostas, a reforma da previdência deveria ser o primeiro grande marco da equipe

econômica do governo Bolsonaro. O Ministério da Economia, porém, ainda não encontrou estabilidade em sua

equipe nem maleabilidade política para além da dependência de Rogério Marinho. Cabe observar se Guedes se

definirá como Ministro de missão, entregando a reforma da previdência e “o que der”, ou como Ministro de

Estado, com articulação eficiente e que satisfaça os planos do governo. Cabe observar que um prazo já foi

estipulado pelo próprio Paulo Guedes: entregar reformas concretas até julho de 2020, mas a demissão do

OIDOI

Seguindo a tradição, o presidente do Brasil será o responsável pelo discurso

de abertura da reunião da Assembleia Geral da ONU, a ocorrer em Nova

Iorque no próximo dia 24. A comitiva de Bolsonaro será formada por

técnicos do governo, alguns membros do primeiro escalão, Eduardo

Bolsonaro, cotado para embaixador nos EUA, e a indígena Ysani Kalapalo.

Devido ao estado de saúde do presidente, não estão previstas reuniões

bilaterais.

Eduardo Bolsonaro participou da elaboração do discurso de seu pai e,

considerando a intenção de ser indicado a embaixada nos EUA, pode ter

influenciado o texto para que o discurso do presidente seja diplomático.

Bolsonaro deve focar em questões ambientais e na soberania do Brasil

sobre a Amazônia, mas deve se esquivar dos polêmicos conflitos com

outros líderes. O principal receio de alguns assessores é de esvaziamento e

atos políticos, durante sua fala.
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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 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 890/2019 – Programa 
Médicos pelo Brasil.             
Situação: 24/09 - Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

MPV 891/2019 – Antecipação de 
13º de beneficiários do INSS.    
Situação: 25/09 – Audiência 
Pública na Comissão Mista. 

MPV 893/2019 – Transforma o 
COAF na Unidade de Inteligência 
Financeira.                             
Situação: 24 e 25/09 - Audiências 
Públicas na Comissão Mista. 

De olho nas MPs

Bolsonaro fará discurso na ONU

gorduras saturadas e sódio. São esses modelos que estão em discussão

nesse momento e que aguardam contribuição da sociedade civil.

Reforma da Previdência inicia sua reta final



Está marcada para esta terça-feira (24), na Comissão Mista, a votação do

parecer à MP 890/2019, que cria o “Médicos pelo Brasil”. O relator,

senador Confúcio Moura (MDB/RO), apresentou o relatório na última terça,

mesmo dia em que foi cedida vista coletiva após a leitura do texto na

comissão. Também no dia 24, ocorrerá audiência pública na Comissão de

Direitos Humanos do Senado para debater o orçamento do programa.

OIOIP

Secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, após a crise com a CPMF e a

pressão pelo aumento de gastos e investimentos pode despertar em

Bolsonaro uma postura que impulsione mais agilidade às pautas

econômicas. O governo não dispõe de 10 meses para cada reforma, tal

qual se observa com a reforma da previdência.
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Prazo 26/09

PL 7705/2014 - Acrescenta o art. 
14-A à Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para permitir que a 
emissão da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ocorra 
por meio eletrônico.

PL 805/2007 - Altera a Lei n°
8.906, de 4 de julho de 1994, que 
dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB.

Sanções da semana

MP dos Médicos pelo Brasil pode ser votada

23 de setembro de 2019

Relator pretende acelerar tramitação da Reforma Tributária
O esforço para unificar as duas propostas de Reforma Tributária que estão tramitando e a proposta que

deverá ser encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional vem ganhando força. A ideia, segundo o relator

da PEC que está no Senado, Sen. Roberto Rocha (PSDB/MA), é concentrar as discussões para acelerar a

resolução da matéria. Essa aceleração ocorreria por meio da criação de uma comissão mista de senadores e

deputados que pudesse, durante todo o processo, trabalhar em conjunto com a equipe do Ministério da

Economia.

A criação desta "composição tripartite" ainda levanta discussões regimentais e depende de consenso político

para se concretizar, como a anuência do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), em

concentrar a coordenação dos trabalhos sobre a Reforma Tributária nas mãos do presidente do Senado e do

Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM/AP).

A Reforma Tributária é uma das prioridades do governo que, na última semana, indicou o auditor-fiscal, José

Tostes Neto, para comandar a Receita Federal e está montando uma equipe de especialistas para reforçar a

elaboração de sua proposta sobre a matéria. Ao que tudo indica, esta proposta será construída de forma a

evitar discussões sobre o Princípio Federativo e a divisão de recursos entre os entes da federação -

unificando tributos federais para criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e mantendo o ICMS e ISS

aos estados e municípios, respectivamente.

O programa Médicos pelo Brasil foi editado pelo governo para substituir o antigo “Mais Médicos”, com o

objetivo de selecionar médicos brasileiros e estrangeiros para atender em unidades de saúde do interior do

país. Mesmo com a implementação de novas regras no processo de seleção e avaliação dos profissionais, a

MP foi discutida sem grandes discordâncias em audiências públicas na Comissão Mista, e deve ter o apoio

tanto da base do governo quanto da oposição para ser aprovada nesta primeira etapa.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137836


A pauta do Plenário da Câmara dos Deputados desta semana continua cheia de Medidas Provisórias a

serem votadas. Estão aguardando deliberação dos deputados a MPV 884/2019, a MPV 885/2019, a MPV

887/2019 e a MPV 888/2019. Além das MPs, também continuam na pauta, desde semana passada, o PLP

461/2017, que altera questões do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e o PL 3723/2019,

que trata sobre posse de armas de fogo.

Dentre as MPs em pauta, a MP 884/2019, que retira prazo para inscrição de propriedades no CAR, começa a

entrar em estado de alerta, levando em consideração que perde eficácia no dia 11/09 e ainda precisa ser

deliberada pelos Plenários da Câmara e do Senado. É importante ressaltar que a última MP deliberada pelo

Plenário foi a 881/2019, da Liberdade Econômica, aprovada pela Câmara no dia 14 de agosto e sancionada

na última sexta-feira (20).
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Plenário da Câmara volta a pautar MPs 

Cessão onerosa entra no radar de prioridades da CCJC
Na semana passada, após reuniões do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

(CCJC), Felipe Francischini (PSL/PR), com o ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da

Economia, Paulo Guedes, há expectativa de que a PEC da cessão onerosa (98/2019) entre na pauta desta

semana na CCJC. A matéria, que já foi discutida e aprovada no Senado, aguarda início das discussões na

Câmara. A aprovação da PEC é essencial para que leilão do excedente do pré-sal ocorra na data prevista,

em 6 de novembro deste ano.

A relatoria da matéria ainda não está definida, mas a expectativa é de que seja definido relator ainda hoje,

uma vez que, a PEC já deve entrar na pauta da comissão nesta terça-feira (24) para que ocorra a leitura de

seu relatório. Caso haja um pedido de vistas coletivo, como de praxe, a votação deve ficar para a próxima

semana.

Apesar de o leilão ocorrer somente em novembro, a PEC precisa ser aprovada em até três semanas (15/10)

na Câmara, considerando que o governo ainda precisará enviar um projeto de lei regulamentando a PEC. O

impasse com relação ao critério de divisão dos recursos entre os estados e municípios deve permanecer

nas discussões da Câmara, e caso haja alterações no texto, a PEC voltará para discussão no Senado,

podendo não ser aprovada a tempo da data prevista para o leilão.

Senado ouvirá indicados ao CADE
Nesta terça-feira (24) ocorrem, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, as

indicações de quatro conselheiros para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE. Serão

ouvidos os indicados a conselheiros Lenisa Rodrigues Prado, Sérgio Costa Ravagnani, Luiz Augusto

Azevedo de Almeida Hoffmann e Luiz Henrique Bertolino Braido. Os dois nomes que serão reconduções,

para os cargos de procurador-chefe e superintendente-geral, Walter de Agra Júnior e Alexandre Cordeiro

Macedo, serão ouvidos na próxima terça-feira (01/10).

Na semana passada os relatórios das indicações foram lidos na CAE e todos obtiveram vista coletiva.

oidnsods

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.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136531
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2220037
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Inicialmente seriam ouvidos todos os indicados na mesma ocasião, entretanto, o senador Major Olímpio

(PSL/SP) se opôs a tal, sugerindo que os novos nomes fossem ouvidos primeiro, considerando a

necessidade de conselheiros no CADE para que o órgão volte a funcionar (atualmente não tem quórum

mínimo, que são quatro conselheiros, para deliberações), e ainda se mostrou inseguro com a experiência

dos conselheiros indicados, solicitando mais tempo para ouvir cada um. A estratégia do senador aparenta

não estar alinhada com a do governo, o que pode indicar sua insatisfação com o governo e com o filho mais

velho do presidente, Flávio Bolsonaro (PSL/RJ), após o imbróglio da saída da senadora Juíza Selma do PSL,

que alegou ter sofrido pressões para retirar a sua assinatura da CPI da Lava-Toga.
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