
Para esta semana, foram convocadas duas

sessões conjuntas do Congresso, na terça e

quarta-feira, com a pauta repleta de vetos. Em

função disso, os Plenários da Câmara e do

Senado devem ter atividades reduzidas

Na Câmara, a MP do Mais Médicos tranca a pauta

do plenário. A Comissão de Agricultura receberá o

Ministro Ricardo Salles em audiência pública, e a

Comissão de Relações Exteriores promoverá

debate sobre a tecnologia 5G.

Por último, a CPMI das Fake News pode levantar

mais polêmicas com o depoimento do ex-ministro

Santos Cruz.
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CPMI das Fake News recebe ex-
ministro da Secretaria de
Governo
Na próxima terça-feira (26), a CPMI das Fake News

receberá o general Carlos Alberto Santos Cruz, que

foi ministro da Secretaria de Governo até junho

deste ano, para prestar depoimento. Os

requerimentos de convocação do ex-ministro são

de autoria do Deputado Marcelo Ramos (PL/AM) e

do Senador Rogério Carvalho (PT/SE), e têm como

justificativa os ataques por notícias falsas sofridos

pelo general e que ocasionaram em sua demissão.

Na última semana, a CPMI adiou o depoimento da

deputada Joice Hasselmann (PSL/SP), que afirmou

estar buscando provas sobre a utilização de

“milícias digitais” pelo governo. Esta discussão foi

iniciada na CPMI com as declarações do deputado

Alexandre Frota (PSDB/SP), e a presença do ex-

ministro pode fomentar ainda mais o assunto,

...........

apesar das tentativas do governo de concentrar os

debates desta comissão em torno de temas

técnicos. Além disso, com a saída do presidente Jair

Bolsonaro do PSL, a Comissão pode sofrer

alterações na sua composição. A deputada Caroline

de Toni (PSL/SC) e o deputado Filipe Barros

(PSL/PR), principais apoiadores do governo, poderão

deixar o quadro de membros. A polêmica envolvendo

a utilização de notícias falsas na campanha do

presidente Jair Bolsonaro e o enfraquecimento de

sua base na CPMI podem aumentar o desconforto

com o Congresso e atrapalhar a tentativa do

governo de aprovar medidas econômicas antes do

recesso parlamentar.

Prisão após condenação em 2º
instância
As discussões no Congresso Nacional sobre

normatizar a prisão após condenação em segunda

instância ganharam força depois da decisão

proferida pelo Plenário do STF no julgamento que

embasou a soltura do ex-presidente Lula da prisão.

Na Câmara dos Deputados, a PEC 199/19, que na

última semana foi aprovada na CCJ por 50 votos

favoráveis contra 12 contrários, aguarda análise da

Comissão Especial antes de ser enviada ao Plenário

da Casa. Já no Senado, está prevista a realização de

uma Audiência Pública com a possível presença do

Ministro da Justiça, Sergio Moro, às vésperas (26) da

votação do do PLS 166/18 na CCJ (27).

Diante deste cenário, é a PEC 199/19 que tem

recebido o maior apoio dos líderes partidários dentro

do Congresso, por não se tratar de uma alteração

.........

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2229938
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132863


em cláusula pétrea e por representar maior segurança jurídica para sua

aplicação. Apesar do assunto estar latente na pauta do Congresso e

presente na “boca do povo”, o ritmo dos trabalhos deve mudar nesta

nova fase de discussão que a matéria se encontra. A partir de agora, os

parlamentares favoráveis à matéria, que podem ser maioria dentro do

Congresso Nacional, deverão discuti-la até encontrar um texto que

represente um consenso possível de aprovação nos Plenários das duas

Casas.

Vetos e projetos que abrem crédito ao 
orçamento podem ser votados nessa semana
Estão marcadas para esta semana, duas Sessões Conjuntas do

Congresso Nacional. Na terça-feira (26), estão pautados 11 vetos para

deliberação, e desses, cinco estão sobrestando a pauta. Na quarta-feira

(27), está prevista votação de 24 Projetos de Lei do Congresso Nacional

....

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 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. 

De olho nas MPs
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(PLNs), que abrem crédito ao orçamento federal. Na sessão conjunta da semana passada, nenhum veto ou

PLN foi apreciado, em parte porque não houve acordo para votação de alguns desses vetos, e em parte pelo

clima de obstrução que se instalou na Câmara dos Deputados, que acabou por se estender ao Congresso.

A pauta de vetos está repleta de temas polêmicos, como por exemplo o VET 35/2019, que trata da Reforma

partidária e eleitoral, portanto, para que a votação flua, deve haver acordo para que somente os vetos mais

polêmicos sejam votados nominalmente. A expectativa é que a sessão se estenda, e que alguns vetos

sejam derrubados, como por exemplo o VET 37/2019, que dispõe sobre o atendimento por psicólogo e

assistente social na rede pública.

Diante das dificuldades que o governo vem enfrentando em costurar acordos com os parlamentares, o

Presidente do Congresso Nacional, Sen. Davi Alcolumbre (DEM/AP), marcou duas sessões conjuntas,

sinalizando esforço para superar esses impasses e limpar a pauta de vetos nesta semana, o que não será

uma tarefa fácil, vide a quantidade de matérias que estão gerando dissenso entre os parlamentares e

governo. Apesar de alguns vetos que estão pautados não trancarem a pauta, seria importante deixa-la

desobstruída para que a votação do PLOA, prevista para o dia 17/12, ocorra sem impasses, uma vez que as

sessões para a deliberação de vetos estão sendo longas e complexas.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/12605
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/12645


Ministro do Meio Ambiente comparecerá à 
Câmara dos Deputados
O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, comparecerá à Comissão

de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

(CAPADR) da Câmara nesta quarta-feira (27). Salles participará, por

iniciativa própria, da Audiência Pública que tem por objetivo expor

avanços entre as pautas da Agropecuária e do Meio Ambiente. Na

agenda da reunião consta, além da apresentação dos programas e

ações desenvolvidos no Ministério do Meio Ambiente, esclarecimentos

sobre pretensões da pasta quanto a Lei do Sistema Nacional de

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, Lei 9.985/2000.

O ministro afirmou a jornalistas, em maio, que tem intenção de revisar

fronteiras das Unidades de Conservação Federal, cuja criação é

determinada pela Lei 9.985/2000. Segundo ele, o modelo de

preservação atual impôs restrições à propriedade, porém não

indenizou adequadamente os proprietários. A redução ou extinção de

áreas protegidas só é possível, porém, através de nova legislação,

..........

Prazo 26/11
PLC 12/2017 – Altera a redação 
da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 
2003, que dispõe sobre o Estatuto 
de Defesa do Torcedor.

Prazo 27/11
PL 8322/2014 – Isenta do 
Imposto sobre a Importação os 
equipamentos e componentes de 
geração elétrica de fonte solar.

Prazo 28/11
PL 6588/2006 – Prevê a 
interceptação de correspondência 
de presos condenados ou 
provisórios para fins de 
investigação criminal ou de 
instrução processual penal.

MPV 888/2019 – Altera a Lei nº 
13.328, de 29 de julho de 2016, 
para dispor sobre as requisições 
de pessoal para a Defensoria 
Pública da União.
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Sanções da semana

o que condiciona as propostas do ministro ao apoio no Congresso.

Plenários devem ter atividades reduzidas em função das sessões 
do congresso e pautas bloqueadas 
Em situação semelhante à semana passada, a pauta do Plenário da Câmara segue bloqueada pela MP 890

(Programa Médicos Pelo Brasil), cuja vigência se encerra nesta quinta-feira (28). Permanece pautado, ainda

o PLP 461/2017, que dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessória do Imposto Sobre Serviços de

Qualquer Natureza (ISSQN). Para este, porém, ainda não há acordo para votação. Na pauta do Senado,

constam projetos sobre transparência de gastos públicos e a vedação de contingenciamento para

pagamentos de obras em situação regular. Nenhuma MP está pautada.

A tendência é que os Plenários tenham suas atividades reduzidas em função das duas sessões do

Congresso convocadas para análise de vetos e abertura de créditos. Na Câmara, caso haja sessão

deliberativa, é provável que só ocorra a partir de quarta-feira à noite, após as deliberações do Congresso.

Cabe lembrar que o calendário legislativo tende a ficar apertado, restando apenas 4 semanas para

deliberações no Congresso antes do recesso, sendo que a última está reservada para deliberação do PLOA

(Projeto de Lei Orçamentária Anual).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137836
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166600


Conteúdo Local será tema de Audiência Pública na ANP 
Será realizada nesta quarta-feira (27), às 9h, a Audiência Pública 21/2019, da Agência Nacional de Petróleo,

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que tratará sobre os critérios e procedimentos para execução das

atividades de Certificação de Conteúdo Local. A audiência, que será realizada no Escritório Central da ANP,

no Rio de Janeiro, faz parte de uma Consulta Pública, de mesmo número, aberta pela Agência sobre o

tema. A consulta durou 45 dias e se encerra no dia de hoje (25).

Apesar do debate na ANP ter caráter técnico, há uma discussão mais ampla sobre Conteúdo Local no setor

de óleo e gás tramitando no Congresso Nacional. O Projeto de Lei 7401/2017, que trata do assunto, tramita

na Câmara dos Deputados e aguarda deliberação na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e de

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). A proposta é polêmica e gera disputas entre petroleiras, que são

majoritariamente contrárias ao projeto, e indústrias de máquinas e equipamentos, que são favoráveis. A

audiência na ANP deve, nesse contexto, refletir essa polêmica.

Questões geopolíticas motivam discussão sobre 5G na CREDN
Na próxima quarta-feira, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional realizará audiência

pública para debater sobre a atual questão geopolítica envolvendo o 5G no mundo e seus impactos para o

Brasil. Foram convidados representantes do setor privado, consumidores e da Anatel.

Esta audiência foi motivada por recente decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que

impede empresas americanas de manter relações comerciais com uma grande empresa de tecnologia

chinesa por considerar que esta é comandada pelo governo Chinês e é utilizada para espionar as

comunicações daquele país. A comissão almeja analisar cenários e avaliar tendências e interesses que

possam impactar na adoção do 5G pelo Brasil.
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https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2129296
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