
Nesta quinta-feira (17), acontece, na Comissão de

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e

Serviços (CDEICS) da Câmara dos Deputados,

audiência pública que discutirá “os próximos passos

após aprovação da MP da Liberdade Econômica”. A

audiência ocorrerá por iniciativa do deputado Alexis

Fonteyne (NOVO/SP) e dentre os convidados estão o

Secretários Especiais do Ministério da Economia;

Rogério Marinho, Secretário Especial do Trabalho e

Previdência; e Paulo Uebel, Secretário Especial da

Desburocratização, Gestão e Governo Digital.

A audiência ocorre em meio a discussão da

modernização da Legislação Trabalhista, tema que

está na agenda do governo, o qual vem estudando

novas medidas para o setor por meio do GAET (Grupo

de Altos Estudos do Trabalho) que foi criado
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municípios e 3% com os estados produtores. Os

outros 67% ficarão com a União (R$ 48,84 bilhões). A

proposta define a alocação dos gastos dos estados e

os municípios teriam liberdade para escolher onde

investir o dinheiro.

O senador Osmar Aziz já afirmou ser contra essa

forma do texto aprovado pelos deputados. Para ele, a

proposta não deveria permitir que os municípios

gastem livremente o dinheiro do rateio. Essa

discordância pode causar um certo atrito no acordo

no Senado. Caso haja acordo, a expectativa é que a

matéria entre em regime de urgência e seja votada

pelos senadores, em Plenário, ainda nesta semana.

O novo projeto de lei que versa sobre os critérios de

distribuição dos valores arrecadados com os leilões

dos volumes excedentes do pré-sal, descontada a

despesa decorrente da revisão do contrato de cessão

onerosa (PL 5478/2019), foi apresentado e aprovado

na última quarta-feira (09) na Câmara dos Deputados

na forma do substitutivo apresentado pelo deputado

Domingos Sávio (PSDB/MG). O texto foi fruto de um

acordo entre Câmara, Senado e governadores. Na

quinta-feira (10), o projeto chegou ao Senado e foi

encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos

(CAE), onde seu presidente, senador Osmar Aziz

(PSD/AM), avocou a relatoria da matéria. O PL já se

encontra na pauta de terça-feira (15) do Plenário da

Casa.

Pelo texto aprovado na Câmara, do total do bônus, R$

33,6 bilhões ficarão com a Petrobras. Do restante (R$

72,9 bilhões), 15% ficarão com estados, 15% com os

Nesta semana, o plenário da Câmara dos Deputados

pode votar o PL que flexibiliza o porte e posse de

armas. Enquanto isso, na pauta da CME se encontra

a Lei do Gás para votação, e a CDEICS promoverá

audiência pública para discutir “os próximos passos

após aprovação da MP da Liberdade Econômica”.

Já o Senado pode votar a cessão onerosa em

plenário. A Reforma da Previdência deve ser

discutida, mas a votação pode ficar apenas para a

próxima semana.

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 

14 de outubro de 2019

1

Cessão Onerosa pode ser votada 
pelo Plenário do Senado nesta 
semana MP da liberdade econômica e os 

próximos passos da 
modernização da Legislação 
Trabalhista

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139277


Nesta semana, o Plenário do Senado deverá cumprir as duas sessões de debate restantes para viabilizar a

votação da Reforma da Previdência. Com isso, a votação do segundo turno da matéria já poderia ocorrer na

quarta-feira (16). O Sen. Davi Alcolumbre (DEM/AP) pretende votar nesta semana o projeto de lei que trata da

distribuição dos recursos do leilão do pré-sal, conforme reivindicação dos demais senadores. Por acordo, a

votação do segundo turno da reforma da previdência deve ocorrer, então, no dia 22.

A oposição não demonstra interesse em obstruir e a atuação do governo em prol da reforma não tem sido

expressiva. Ainda assim, devem ser discutidas mudanças de última hora que, se fizerem alterações no mérito

da proposta, tendem a desidratar ainda mais a reforma. Neste caso, o relator da proposta no Senado, Sen.

Tasso Jereissati (PSDB/CE), indica que fará esforços para que não haja mais desidratações. Na terça-feira

(15), a Comissão de Direitos Humanos (CDH) vai debater a previdência dos militares (PL 1645/2019) que

A Câmara dos Deputados instalou, na última semana, a Comissão do PL

399/2015, que irá debater sobre os medicamentos formulados com

cannabis. No próximo dia 15, o relator, deputado Luciano Ducci (PSB/PR),

deve apresentar a proposta do plano de trabalho da comissão. Além disso,

devem ser deliberados os requerimentos para realização de audiências

públicas. Cabe ressaltar que essa pauta também está em discussão na

Anvisa. A agência encerrou em agosto as consultas públicas relacionadas

ao tema. Na última semana, diretores apresentaram sugestões ao texto que

foram avaliadas pelas áreas técnicas. Na próxima terça-feira (15) a Diretoria

Colegiada se reunirá para tratar desse assunto.

Esse diálogo tem sofrido resistência da ala mais conservadora do país. No

recentemente e está sob a administração do Secretário Especial Rogério

Marinho. Dentre as medidas estudadas, pode haver a inclusão do fim da

restrição de trabalho aos domingos e feriados, tema que foi amplamente

debatido no âmbito das discussões da MP 881/2019 (Liberdade

Econômica), mas que foi retirado na discussão em Plenário no Senado.

Cenários e Tendências
ANÁLISE DE CONJUNTURA SEMANAL

2

14 de outubro de 2019

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 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: 15/10 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório. 

De olho nas MPs

Regulamentação de medicamentos com 
cannabis na pauta dos poderes legislativo e 
executivo

governo Bolsonaro, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, se posicionou como o maior opositor a

regulamentação da cannabis para fins medicinais por avaliar que isso pode viabilizar o consumo generalizado.

O Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria também já se posicionaram

contrários por avaliarem que não há evidências suficientes que demonstrem a eficácia da cannabis em

tratamentos. Favorável à proposta da ANVISA estão a OAB, familiares e usuários desses medicamentos.

Reforma da Previdência será discutida nesta semana, mas votação 
está acordada para o dia 22

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2194874
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=947642
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136531


aumenta de 30 para 35 anos o tempo de serviço necessário para que os servidores da Marinha, do Exército

e da Aeronáutica passem à inatividade.
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PL do Gás poderá ser votado pela CME nesta semana
O PL 6407/2013, que dispõe sobre medidas para fomentar a Indústria de Gás Natural, está na pauta da

Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara dos Deputados nesta semana. O projeto aguarda

deliberação do parecer do relator e presidente da CME, deputado Silas Câmara (REPUBLIC/AM), pela

aprovação, com substitutivo.

O relator já afirmou que o projeto será votado e, como o parecer foi construído em acordo com diversos

parlamentares, deverá ser aprovado pela comissão. Como a tramitação do projeto é conclusiva nas

comissões, a matéria não precisará ir a Plenário. A CME é, no entanto, a primeira comissão a analisar o

projeto, que ainda seguirá para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

(CDEICS); para a Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e para a Comissão de Constituição e Justiça e

de Cidadania (CCJC).

Reforma Tributária
O governo vem sofrendo pressão para mostrar seu envolvimento e contribuição no que diz respeito a

Reforma Tributária que até o momento tem sido protagonizada, exclusivamente, e a passos lentos, por

iniciativas parlamentares. Como resultado, o governo publicou, na última semana, a portaria que criou o

Grupo de Trabalho (GT) responsável por propor, até o mês de abril do próximo ano (2020), o

“aperfeiçoamento do sistema tributário brasileiro”.

Diante deste cenário, a fala do Ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a conclusão rápida do projeto de

Reforma Tributária do Executivo parece cada vez mais distante. Assim como a evolução das propostas que

já se encontram em tramitação no Congresso Nacional (PEC 45/2019 e PEC 110/2019). Pois,

diferentemente do que ocorreu na Reforma da Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia

(DEM/RJ), não acelerou os debates ao ponto de destravar a evolução deste tema.

Enquanto isso, o mercado vem demonstrando preocupação com a demora do Poder Executivo em

encabeçar as discussões sobre a reforma Tributária, e com a desorganização do Congresso Nacional em

solucionar a concorrência existente entre as duas Casas Legislativas pelo protagonismo do tema. A demora

em alinhar e acelerar esse processo de discussão só eleva as expectativa de mudança e a insegurança que

se criou em torno do tema. Para o Brasil vencer a crise econômica será necessário superar esses entraves

políticos e apontar uma solução que ofereça simplificação e justiça tributária.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=593065
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196833
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137699
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Plenário da Câmara deve votar o PL que flexibiliza o porte e posse 
de armas
O plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta semana o PL 3723/2019, de autoria do Poder

Executivo, que amplia o porte e posse de armas no Brasil. O substitutivo do relator, deputado Alexandre

Leite (DEM/SP), contém diversas polêmicas, dentre elas, a redução da idade mínima para compra de armas

e a permissão da regularização da posse de armas de fogo sem comprovação de capacidade técnica, laudo

psicológico ou negativa de antecedentes criminais.

O relator já apresentou o parecer e o PL foi discutido pelos deputados no dia 01/10. Resta apenas a votação

pelo plenário. Alexandre Leite, informou que o colégio de líderes se reunirá amanhã (15) para tratar

exclusivamente desse projeto. Ainda afirmou que irá defender aquilo que for equilibrado e irá apontar os

pontos polêmicos para que serem destacados.

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