
Durante esta semana, o presidente da Petrobras,

Roberto Castello Branco, comparecerá à Câmara dos

Deputados para participar de duas audiências

públicas na terça-feira (08). Às 10h, o presidente

estará presente na Comissão de Minas e Energia

(CME) para debater o desinvestimento da companhia

na Bahia/Nordeste, e às 14h estará na Comissão de

Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) para

discutir a política de preços do diesel. No mesmo dia,

ocorrerá um "ato em defesa da Petrobras",

organizado pela liderança do PT.

É possível que no debate da CME venha à tona a

discussão sobre os recentes vazamentos de petróleo

encontrados nas praias do Nordeste. O presidente da

Comissão, Silas Câmara (REPUBLICANOS/AM),

aventou essa possibilidade ao aprovar requerimento

de audiência pública sobre o tema, do deputado Pedro

Lupion (DEM/PR), na última semana, e no último

sábado (05), o presidente Jair Bolsonaro publicou

despacho que determina investigação sobre os

vazamentos na região. Apesar das declarações sobre

os vazamentos não terem ligações com a companhia,

o tema deve se destacar nos debates desta semana.

A divisão dos recursos da cessão onerosa continua

sendo motivo de disputa entre parlamentares. Após

promulgação da PEC 98/2019, que possibilita a

realização do megaleilão dos excedentes do pré-sal

em novembro deste ano, ficou pendente a aprovação

da PEC 152/2019, que estipula a forma de partilha dos

recursos oriundos do leilão para os estados e

municípios.

A promessa da divisão dos recursos entre os estados

e municípios veio do Executivo como parte do acordo

do chamado "pacto federativo". No texto atual, que foi

aprovado no mês passado no Senado, a divisão se dá

por meio do Fundo de Participac ̧ão dos Estados e pelo

Fundo de Participac ̧ão dos Municípios, entretanto,

este modelo não está agradando a todos,

principalmente as bancadas dos estados produtores.

A falta de acordo na partilha da cessão onerosa tem

afetado até mesmo a votação da Previdência: o

impasse tem feito com que a Previdência venha se

oioi

Nesta semana, o Congresso se reunirá para deliberar

sobre o veto ao PL sobre regras eleitorais, e para

discutir o PLDO 2020.

A Câmara dos Deputados promoverá audiências

públicas relacionadas à Petrobras, e o plenário

poderá votar a PEC 152/2019, sobre a partilha dos

recursos do pré-sal.

Já no Senado, a PEC da Previdência aguarda sua

votação em segundo turno, mas pode não ser

pautada devido à falta de acordo entre os Senadores

e o Governo.

Cenário Geral
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O impasse da cessão onerosa 
pode ser resolvido nesta semana

arrastando no Senado. No entanto, nesta semana há

indícios de que o imbróglio da cessão onerosa pode

chegar ao fim com a articulação da matéria nas

mãos dos presidentes da Câmara e do Senado. Esta

articulação pode desenrolar um acordo, que leve a

matéria ao Plenário da Câmara. Ressalta-se que,

caso haja alterações no texto, o mesmo volta para o

Senado Federal.

Petrobras está na pauta da 
Câmara

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2220037
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2222337


As últimas três sessões do Congresso Nacional foram dedicadas

exclusivamente à apreciação de vetos presidenciais e seus destaques. A

expectativa é que essa dinâmica se mantenha até que os parlamentares

consigam negociar emendas parlamentares em troca da aprovação das

reformas em curso, especialmente os senadores, que não finalizaram a

votação da Reforma da Previdência no plenário do Senado.

Na pauta do Congresso Nacional desta semana (08) ainda resta o veto

parcial ao projeto de lei sobre regras eleitorais (PL 5029/2019). Seus

principais dispositivos vetados tratam sobre a alteração na composição do

Fundo Eleitoral para o financiamento de campanhas e o prazo limite para

requerer a inelegibilidade de candidatos. Enquanto isso, o projeto de lei de

Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020 e outros 13 projetos de

abertura de crédito especial e suplementar ao Orçamento aguardam

deliberação.
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MPV 884/2019 - Retira prazo 
para inscrição de propriedades no 
CAR.                                      
Situação: Aguardando votação no 
Senado Federal. 

MPV 885/2019 - Venda de bens 
apreendidos de traficantes.               
Situação: Aguardando votação no 
Senado Federal. 

MPV 886/2019 - Organização da 
Presidência e dos Ministérios.     
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados. 

MPV 887/2019 – Prorrogação de 
contratos do Comando da 
Aeronáutica.                        
Situação: Aguardando votação no 
Senado Federal. 

MPV 888/2019 – Requisições de 
pessoal para a Defensoria Pública 
da União.                              
Situação: Aguardando votação no 
Senado Federal. 

MPV 889/2019 – Saque-
aniversário do FGTS.                              
Situação: 08/10 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório. 

MPV 890/2019 – Programa 
Médicos pelo Brasil.           
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados. 

MPV 894/2019 – Pensão a 
crianças com microcefalia 
decorrente do Zika Vírus.                             
Situação: 08 e 10/10 – Audiências 
Públicas na Comissão Mista. 

De olho nas MPsSessão do Congresso Nacional

Calendário da Reforma da Previdência ainda é 
incerto
Inicialmente, a conclusão da votação da reforma da previdência estava

prevista para a primeira quinzena de outubro. Seu calendário agora é

incerto, pois, embora esteja dentro do prazo, os senadores seguem

insatisfeitos com os acordos não cumpridos pelo governo, que tenta

compensar a desidratação da Reforma no pacto federativo.

A derrota do governo no primeiro turno, que assistiu a votação da Reforma

sem a devida articulação, deixou a porta aberta com a falta de acordo

político para a quebra de interstício - intervalo regimental entre os turnos de

votação entre PECs - uma vez que partidos como Rede e Cidadania

ressaltam a importância do debate da matéria dentro do período

regimental. Nessa perspectiva, a matéria só poderia ser pautada na

oioioioioiquinta-feira, data em que o Congresso já deve estar esvaziado por conta da comitiva que segue para

acompanhar a canonização da Irmã Dulce, no Vaticano.

Semana no Congresso Nacional
Nesta quinta-feira (10), uma comitiva oficial da Câmara dos Deputados viajará ao Vaticano para participar da

cerimônia de canonização da Irmã Dulce, que ocorrerá no próximo domingo (13). Sendo assim, a semana de

trabalho nos Plenários das Casas sofrerão com o esvaziamento e, se ocorrerem, deverão se concentrar na

terça (08), após sessão conjunta do Congresso Nacional, e na quarta-feira (09).

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138726


O governo pode enviar nesta semana uma PEC que altera a Regra de Ouro, norma constitucional que impede

a emissão de dívida pública que supere as despesas com investimentos. A proposta tem como base a PEC

438/2018, de autoria de Pedro Paulo (DEM/RJ), que se encontrou com o ministro Paulo Guedes em setembro

para discutir essa pauta. Também participou dessa reunião o deputado Felipe Rigoni (PSB/ES), que pode ser

relator da PEC do governo na comissão especial da Câmara.

A aprovação dessa PEC é de extrema relevância tanto política como financeiramente. Por um lado,

disponibilia

No plenário do Senado Federal, a Reforma da Previdência aguarda

votação em segundo turno. Embora estejam na pauta do Plenário da

Câmara dos Deputados alguns projetos aguardando votações há várias

sessões como: o Projeto de Lei Complementar que viabiliza a cessão de

créditos da União, dos estados e municípios (PLP 459/2017), o Projeto de

Lei Complementar sobre ISS (PLP 461/2017) e o Projeto de Lei que

pretende aumentar os casos permitidos para porte de armas (PL

1323/2019), caso seja costurado acordo, a expectativa é pela votação da

PEC 152/2019, que define a forma de partilha dos recursos oriundos do

leilão do pré-sal aos estados e municípios.
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Prazo 08/10

PL 17/2019 - Altera a Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006 
(Lei Maria da Penha), para prever a 
apreensão de arma de fogo como 
medida protetiva à vítima de 
violência doméstica, na forma em 
que especifica.

PL 2104/2019 - Altera a Lei nº 
8.427, de 27 de maio de 1992, para 
estender a subvenção econômica 
nela prevista a produtos extrativos 
de origem animal.

Prazo 09/10

PL 3688/2000 - Dispõe sobre a 
prestação de serviços de 
psicologia e de assistência social 
nas escolas públicas de educação 
básica.

PL 1619/2019 - Altera a Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006 
(Lei Maria da Penha), para garantir 
a matrícula dos dependentes da 
mulher vítima de violência 
doméstica e familiar em 
instituição de educação básica 
mais próxima de seu domicílio.

PL 2538/2019 - Altera a Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006 
(Lei Maria da Penha), para 
determinar que os profissionais de 
saúde, quando houver indícios de 
prática de violência contra a 
mulher, registrem o fato no 
prontuário da paciente.

Sanções da semana

07 de outubro de 2019

Leilão da 16ª rodada de licitações de blocos de 
petróleo está marcado para esta quinta
Está previsto para esta quinta-feira (10), o leilão das ofertas da 16ª rodada

de licitações de 36 blocos destinados à exploração de petróleo e gás, a ser

realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis (ANP). Esses blocos totalizam 29,3 mil quilômetros

quadrados de área e a previsão de arrecadação é de, no mínimo, R$ 2,3

bilhões, o que pode ser responsável por um alívio fiscal aos órgãos

públicos. As inscrições para o leilão se encerraram no mês passado e 17

empresas estão participando.

Além da 16ª rodada, também estão previstos para novembro o megaleilão

do pré-sal, a Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa (06),

ea 6ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção (07). Serão licitados

blocos com previsão mínima de arrecadação de R$ 106,5 bilhões e R$ 6

bilhões respectivamente. Não surpreende, portanto, a grande expectativa

oioioioiooi oi

Nova PEC altera a Regra de Ouro

envolvida nesses certames, principalmente com relação à cessão onerosa, que aguarda deliberação pelo

Congresso Nacional quanto à partilha relativa a cada Estado.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2182708
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166464
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166600
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135588


disponibiliza recursos para o governo atuar em sua agenda enquanto toma para si o protagonismo que até

hoje tem sido exercido pelo parlamento. Ressalta-se que essa PEC pode sofrer resistência por parte dos

servidores, um dos maiores e mais organizados grupos de pressão da casa, por prever aumento de tributação

sobre eles e redução de jornadas e salários do funcionalismo público.
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