
desenvolvimento e apoio às atividades das

mulheres marisqueiras.

A Sessão foi agendada após confusão, na última

semana, com relação a acordos que os líderes

partidários haviam feito com o Presidente Davi

Alcolumbre (DEM/AP). Mesmo depois de terem

chegado a um consenso, a votação no Plenário

contrariou o que foi acordado pelos líderes,

causando o encerramento da Sessão mais cedo

do que o esperado. Nesta semana, deve ser

realizada nova reunião entre o Presidente do

Congresso Nacional e os líderes partidários. Como

não há mais vetos que trancarão a pauta até o final

do ano, o objetivo é deliberar esses vetos restantes

para passar à votação dos PLNs e, especialmente,

do Orçamento já no dia 18/12.

Plenário da Câmara pode
apreciar projeto sobre ISS e
Medida Provisória que
transfere COAF para o Banco
Central
Está na pauta do Plenário da Câmara dos

Deputados de hoje (02), o PLP 461/17, que define

padrão nacional de obrigação acessória do ISS. O

projeto, de autoria do senador Cidinho Santos

(PR/MT), tramita em regime de urgência desde

maio de 2018. O relator de Plenário, deputado

Herculano Passos (MDB/SP), já apresentou o

parecer e o PL foi discutido pelos deputados,

restando apenas a votação pelo plenário. Apesar

de ser o único projeto da pauta, o PLP deve ter

dificuldade para ser deliberado, haja vista que,

xxxxx

.......

Nesta semana, o Congresso se reunirá para

deliberar a pauta de vetos, após a última

sessão ter sido encerrada pelo

descumprimento do acordo de líderes.

Na Câmara, o projeto sobre ISS e a Medida

Provisória que transfere COAF para o Banco

Central podem ser apreciados em Plenário.

Além destes, há perspectivas para o Novo

Marco do Saneamento Básico voltar à agenda

dos projetos prioritários, e também ser

apreciado em Plenário.

No Senado, a CRE vai se reunir na terça-feira

(03) para votar o PL que reestrutura carreiras e

reforma o sistema previdenciário dos militares,

e a CCJ pode votar PECs do Plano Mais Brasil.

Na CPMI das Fake News, há expectativa para o

depoimento da Dep. Joice Hasselmann

(PSL/SP).

Além das deliberações do Congresso, nesta

semana a diretoria da Anvisa pretende votar

propostas que tratam do uso medicinal da

maconha.
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Sessão do Congresso Nacional 
pode limpar a pauta de vetos e 
garantir votação de PLNs
A Sessão do Congresso Nacional, marcada para

esta terça-feira (03), às 11h, será destinada a

deliberar os destaques dos vetos nºs 35 e 44 de

2019, além dos demais 24 Projetos de Lei do

Congresso Nacional (PLNs) que aguardam

votação. Os vetos tratam, respectivamente, da

alteração de leis eleitorais e da política de

....................

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166600
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/12605
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/12765


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

MPV 892/2019 – Publicações
empresariais obrigatórias. ................
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.

MPV 897/2019 – Crédito Rural.
Situação: Aguardando votação na
Comissão Mista.

MPV 901/2019 – Transferência de
terras da União a Roraima e

Amapá
Situação: Aguardando votação na
Comissão Mista.

De olho nas MPs

2

para sua aprovação, é necessário quórum qualificado. O presidente da

Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ), pediu esforço para atingir o

quórum, entretanto pode não surtir efeito.

Na terça-feira, a Câmara deve apreciar a MPV 893/19, que transfere o

COAF para o Banco Central, cuja vigência se encerra em 17/12. Duas

Medidas Provisórias perdem a eficácia amanhã, a MPV 891/19, que

antecipa o pagamento de parte do 13º de beneficiários do INSS, e a MPV

892/19, que altera a Lei das sociedades anônimas abertas ou fechadas,

para que seja possível publicar documentos de publicações obrigatórias

nos sites da Comissão de Valores Mobiliários, da própria empresa e da

bolsa de valores. Essas duas MPs devem caducar, pois ainda é

necessário apreciação na Câmara e no Senado. Somado a isso, está

marcada Sessão Conjunta do Congresso Nacional também para terça-

feira (03), o que poderá afetar a Sessão na Câmara.

Novo Marco do Saneamento Básico está na
agenda do Congresso
De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia

(DEM/RJ), a discussão sobre o Marco Regulatório do Saneamento Básico

voltou para agenda de projetos prioritários do Congresso Nacional, e

...........
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poderá ser votado ainda nesta semana pelo Plenário da Câmara dos Deputados. A expectativa é que o PL

3217/19, que trata sobre o assunto e que tramita em regime de urgência na Câmara, seja incluído na pauta e

votado pelo Plenário da Casa nesta quarta-feira (04).

A matéria, cujo tema já havia sido objeto de uma Medida Provisória que caducou em junho deste ano, foi

recebida com bons olhos pelo setor - como uma medida que tem o potencial de atrair investimentos privados

e favorecer a modernização. Contudo, mesmo que a matéria seja aprovada essa semana, ainda é pouco

provável que o Senado Federal consiga fazer o mesmo antes do recesso parlamentar.

PECs do Plano Mais Brasil, podem ser apreciadas pela CCJ
Está pautada para a reunião da CCJ da próxima quarta-feira (04) a PEC 186/19, conhecido como a PEC

Emergencial, e a PEC 187/19, que trata da revisão dos Fundos infraconstitucionais. As propostas fazem parte

do Plano Mais Brasil, que visa cortar gastos, garantir equilíbrio fiscal e retomar o crescimento econômico.

Também faz parte do pacote a PEC 188/2019, que trata do Pacto Federativo.

Na reunião desta semana, o relator de ambas as matérias, senador Oriovisto Guimarães (PR/PODE), deve ler

os relatórios que são pela aprovação, na forma dos substitutivos, dos respectivos projetos.

.......................................

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/138177
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137871
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137872
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2205476
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139702
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139703
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139704


Prazo 02/12 ..............................
PLC 113/2015 – Institui o
Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, com o objetivo de
autorizar a constituição de
sociedade de garantia solidária, e
dá outras providências.

Prazo 06/12 ..............................
PLC 127/2018 – Confere o título
de Capital Nacional do Inhame ao
Município de Alfredo Chaves, no
Estado do Espírito Santo.

PL 2107/2019 – Declara o padre
Theodor Amstad Patrono do
Cooperativismo Brasileiro.

PLC 113/2018 – Outorga o título
de Patrono do Quadro de Oficiais
Especialistas em Controle de
Tráfego Aéreo da Aeronáutica ao
Tenente-Coronel Especialista em
Controle de Tráfego Aéreo Aldo
Augusto Voigt.

PL 2117/2019 – Institui o dia 20
de outubro como o Dia Nacional
da Filantropia.

PLC 108/2018 – Institui o Dia
Nacional do Rodeio.

PLC 34/2017 – Institui a região de
Angra Doce, nos termos que
especifica, como Área Especial de
Interesse Turístico.
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Sanções da semana A presidente da comissão, senadora Simone Tebet (MDB/MS), já

indicou que é contrária a apreciação da PEC Emergencial em 2019, pois

avalia que o projeto é polêmico e, por ser apreciado apenas na CCJ,

deve ser discutido mais intensamente, inclusive com realização da

audiências públicas. É provável que seja concedida vista coletiva a este

projeto. Já a PEC de Revisão dos Fundos Infraconstitucionais deve

avançar.

Sistema previdenciário dos militares segue

na pauta dos parlamentares...........................
No Senado, a reunião deliberativa da Comissão de Relações Exteriores

e Defesa Nacional (CRE), agendada para terça-feira (03), deve deliberar

sobre o PL 1645/2019, que reestrutura carreiras e trata da reforma do

sistema previdenciário dos militares. É o primeiro item da pauta. A

proposta prevê a aposentadoria com salário integral e sem idade

mínima, isso porque, na prática, a aposentadoria militar é chamada de

reserva remunerada. A proposta está tramitando rapidamente no

Senado, onde chegou há apenas 15 dias, enquanto a tramitação na

Câmara durou 8 meses. Além disso, o relator da matéria na Comissão,

Sen. Arolde de Oliveira (PSD/RJ), não ofereceu alterações ao texto.

A economia, anteriormente prevista para acima dos R$ 97 bi, foi

reduzida, devido aos ajustes dos parlamentares, para cerca de R$ 10 bi

no período de 10 anos. Proporcionalmente, a categoria é a que gera

mais custos para a previdência devido aos benefícios e ao regime

diferenciado dos demais trabalhadores. A expectativa é que, logo após

..............a votação na CRE, o presidente do Senado, Sen. Davi Alcolumbre (DEM/AP), coloque o projeto na pauta do

Plenário. Caso os senadores não ofereçam alterações, o projeto seguirá para Sanção Presidencial.

Perspectivas de regulamentação para o uso medicinal da

maconha.................. ....
A diretoria da Anvisa pretende votar nesta terça-feira (03) propostas que tratam do uso medicinal da

maconha. As duas Propostas de Resolução de Diretoria Colegiada que abordam o assunto são os únicos

itens na pauta da reunião de diretoria. A intenção das matérias é autorizar, no Brasil, o cultivo de Cannabis

sativa para fins científicos, além da produção de medicamentos com princípios ativos presentes na planta.

......

...........

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139878
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Pelas propostas, o plantio só poderia ser feito por empresas e em ambientes fechados, sob supervisão da

Polícia Federal e com autorização da Anvisa, e empresas interessadas necessitariam de registro para a

fabricação e venda dos medicamentos.

A diretoria da Anvisa já tentou por três vezes colocar as propostas em análise, mas a votação acabou sendo

adiada. Em outubro, os diretores Fernando Mendes e Antônio Barra Torres pediram vista do processo. O

diretor-presidente da Anvisa e relator das matérias, Willian Dib, que está a 40 dias de terminar seu mandato,

é um dos principais defensores das matérias. Os projetos, no entanto, encontram forte resistência no

governo. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, entende que qualquer regulamentação, ainda que tenha

como finalidade a produção de um remédio, dará vazão a “um começo da legalização” que alavancaria o

consumo da droga. O peso do governo aumentou em julho, com a indicação do contra-almirante da

Marinha, Antônio Barra Torres, para a diretoria.

Em carta divulgada no final de novembro, três ex-ministros da Saúde acusam diretores da Anvisa de

travarem a análise da regulamentação da Cannabis Medicinal. Assinado por Arthur Chioro, Alexandre Padilha

e Humberto Costa, ministros de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (PT), o documento afirma que

houve manobras e extrapolação do prazo regimental para deliberação. Sem citar nomes, a carta afirma que

dois diretores manobraram para que reunião de deliberação fosse marcada para 3 de dezembro, terça-feira,

data próxima ao término do mandato do diretor Renato Porto, apontado como favorável à regulamentação.

Porto, no entanto, renunciou na última sexta-feira (29/11) e não participará da reunião.

Joice Hasselmann poderá comparecer a CPMI das Fake News.........
Nesta semana, há previsão de que a deputada Joice Hasselmann (PSL/SP) compareça à CPMI das Fake

News para prestar depoimento. A deputada, terceira figura política a comparecer na CPMI, é esperada com

alta expectativa por conta do atrito que se deu entre ela e a ala bolsonarista do PSL. A sua presença era

aguardada em 19/11, mas foi adiada por afirmar ter recebido graves informações sobre ataques virtuais, o

que demandaria análise mais profunda dos fatos.

A deputada promete denunciar as “milícias virtuais” que, de acordo com ela, estão atuando tanto

internamente no Palácio do Planalto quanto em diversos cantos do Brasil, com o objetivo de disseminar

notícias falsas. A expectativa é que, com o seu depoimento, ela apresente provas concretas quanto ao

aparelhamento das supostas milícias. A presença de Joice na CPMI pode respingar em Carlos Bolsonaro

que, de acordo com ela, pode estar envolvido nesse esquema.
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