
Entre esta quarta (13) e quinta-feira (14), o governo do

presidente Jair Bolsonaro receberá, em Brasília, os

chefes de estado dos países que compõe o BRICS

(Rússia, Índia, China e África do Sul). O encontro da

cúpula terá como tema “o crescimento econômico

para um futuro inovador”. Como consequência, foi

decretado ponto facultativo em diversos órgãos do

governo, incluindo a Câmara dos Deputados e o

Senado Federal, uma vez que o acesso à Esplanada

dos Ministérios será fechado.

A tendência é que o encontro esteja esvaziado

comparado aos últimos eventos dos BRICS. Isto

porque não haverá encontros paralelos de outros

países durante a realização da cúpula, como era de

costume. Um dos motivos é o fato de que o Brasil é o

único país do grupo a não reconhecer oficialmente

Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. De

O Plenário do Senado deve concluir, nesta terça (12), a

votação da PEC paralela da reforma da previdência

(PEC 133/2019), que inclui Estados e Municípios no

novo regime de aposentadorias. Para finalizar o

primeiro turno restam quatro destaques para serem

votados. Há possibilidade de acordo para que haja

quebra de interstício, possibilitando a votação em

segundo turno logo após a deliberação dos destaques

do primeiro turno. Na última quarta-feira (06), o

Plenário aprovou o texto principal da matéria, com 56

votos a favor e 11 contrários. Na manhã da terça-

feira, ocorrerá sessão solene convocada para às 10h

para a promulgação do texto principal, votado em

outubro.

Os pontos destacados dizem respeito à

aposentadoria por invalidez, regras de transição no

cálculo de benefícios, abono de permanência e a

supressão da idade mínima para aposentadoria

especial em situações de atuação com agentes

nocivos à saúde. Além disso, ainda está em

deliberação a reforma para os militares, que já foi

aprovada na Câmara.

modo geral, a expectativa é de que o governo

Bolsonaro reforçará o fato de o Brasil ser um grande

produtor agrícola e mineral e, ainda, que o país está

aberto para investimentos externos em obras de

infraestrutura e logística.

Nesta semana, ocorrerá em Brasília encontro dos

presidentes dos países que compõe o BRICS. Por

conta deste evento, a Esplanada dos Ministérios

estará fechada e os órgãos federais do Executivo,

que se encontram nesta área, não terão expediente.

Já o Congresso Nacional declarou ponto facultativo

na quarta e na quinta-feira. Desta forma, as reuniões

de comissões acontecerão em sua maioria nos dias

11 e 12.

Além disso, o governo pode apresentar, esta semana,

a proposta de Reforma Administrativa, enquanto a

LDO e a MP da Organização Ministerial aguardam

sanção presidencial.

Cenário Geral
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Encontro dos presidentes dos 
BRICS

Promulgação da Reforma da 
Previdência e deliberações 
paralelas avançam no Congresso

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


Nesta semana se encerra o prazo para sanção de quatro proposições. A

principal delas é o PLN 5/2019, projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias
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MPV 889/2019 – Saque-
aniversário do FGTS.           
Situação: Aguardando votação no 
Senado Federal. 

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

MPV 891/2019 – Antecipação de 
13º de beneficiários do INSS.  
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados. 

MPV 892/2019 – Publicações 
empresariais obrigatórias.  
Situação: 12/11 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

MPV 893/2019 Transforma o 
COAF na Unidade de Inteligência 
Financeira.                              
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados. 

MPV 894/2019 – Pensão a 
crianças com microcefalia 
decorrente do Zika Vírus.                              
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados. 

MPV 897/2019 – Crédito Rural.                
Situação: 12/11 – Audiência 
Pública na Comissão Mista. 

De olho nas MPsRelatório do PL 7063/2017, Parcerias Público-
Privadas, deve ser apresentado esta semana 
na Comissão Especial

Está marcada para esta terça-feira (12), a apresentação, discussão e

votação do relatório do PL 7063/2017, que atualiza o marco regulatório de

concessões e parcerias público-privadas, na Comissão Especial

destinada a discutir a matéria. A expectativa, no entanto, é de que haja

apenas a apresentação do parecer pelo relator, deputado Arnaldo Jardim

(Cidadania/SP).

A Comissão foi instalada em agosto, e desde então realizou uma série de

audiências públicas, seminários e debates acerca do tema. Durante esse

tempo, o relator se mostrou disposto a colher sugestões tanto do governo

quanto do setor privado. O projeto, que foi amplamente discutido, deve ser

votado sem muitas barreiras na comissão ainda neste mês. Após a

apresentação do relatório, nesta terça-feira (12), deve haver pedido de

vista à matéria, como é de praxe. Com isso em vista, é provável que a

votação ocorra apenas na próxima semana, deixando a matéria pronta

para ser votada em Plenário, o que deve acontecer ainda neste ano.

Sanção do Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2020 e MPV da Organização 
Ministerial
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de 2020, cujo prazo se encerra amanhã (12). Na mesma data, se encerra o prazo de sanção da MPV

886/2019, que trata da organização da Presidência e dos Ministérios. Um outro projeto, que dispõe sobre a

política de desenvolvimento e apoio às atividades das mulheres marisqueiras (PL 3820/2019), encerra o

prazo de sanção na quarta-feira (13).

O presidente Jair Bolsonaro deve vetar alguns dispositivos da LDO, como o salário mínimo, que no texto final

do Congresso Nacional atinge R$ 1040. Outro ponto que pode ser vetado são as despesas que não poderão

ser objeto de limitação de empenho, dentre elas as despesas do Fundo Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico, que tem sido objeto de contingenciamento nos últimos anos.

PEC sobre segunda instância é pauta na CCJC nesta semana
Está na pauta de hoje (11) da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos

Deputados a PEC 410/2018, que dispõe sobre possibilidade de prisão após condenação em 2ª instância. Na

CCJ do Senado tramita outra PEC no mesmo sentido que, segundo a presidente da Comissão, Senadora

Simone Tebet (MDB/MS), entrará na pauta da próxima reunião, ainda sem data definida.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/136345
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2124888
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137363
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1299572
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2170496


O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM/RS), anunciou que o

governo deve apresentar nesta semana a proposta da Reforma

Administrativa. A medida, que traz alterações nas carreiras dos servidores

públicos, faz parte do pacote econômico do ministro da Economia, Paulo

Guedes, que visa diminuir os gastos públicos. Na semana passada, o

governo anunciou a primeira parte desse conjunto de medidas que

devem enxugar os gastos da máquina estatal: a PEC do Pacto Federativo,

a PEC Emergencial e a PEC dos Fundos Públicos.

Devido à decisão do STF na última semana, e à soltura do ex-presidente

Lula, há expectativas de que as PECs tenham seguimento no Congresso.

Na Câmara já existe acordo para a PEC ser votada na CCJC, entretanto,

devido ao feriado de sexta-feira (15) e ao ponto facultativo na quarta-

feira (13) e quinta-feira (14), o desafio será alcançar quórum para a

votação.
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Palácio promete anúncio da Reforma 
Administrativa ainda nesta semana 

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter reafirmado que a apresentação da medida ocorrerá nesta terça-feira

(12), é possível que não haja movimentações neste sentido. Além do encontro dos BRICS, que deve esvaziar a

Esplanada, não se sabe se há clima para apresentar a Reforma Administrativa na Câmara dos Deputados esta

semana. Isso porque a preferência do ministro Paulo Guedes pelo Senado Federal como casa iniciadora das

três PECs, que foram anunciadas na semana passada pelo governo, gerou um certo mal-estar com o

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ).

11 de novembro de 2019

Prazo 12/11

PLN 5/2019 - Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração e a 
execução da Lei Orçamentária de 
2020 e dá outras providências.

MPV 886/2019 – Dispõe sobre a 
organização básica dos órgãos da 
Presidência da República e dos 
Ministérios.

Prazo 13/11

PL 1514/2011 - Confere ao 
município de Florestópolis, no 
Estado do Paraná, o título de 
Município-berço da Pastoral da 
Criança.

PL 3820/2019 - Dispõe sobre a 
política de desenvolvimento e 
apoio às atividades das mulheres 
marisqueiras.

Sanções da semana
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