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Após um primeiro ano de governo com vários picos de pressão entre Executivo e 

Legislativo, o Planalto apresentou aos presidentes da Câmara e do Senado uma 

lista contendo as propostas legislativas consideradas prioritárias para este ano. Na 

Câmara, o governo destacou 15 propostas consideradas prioritárias, dentre as 

quais constam o PL 7063/2017 (Concessões de Parcerias Público-Privadas - 

PPPs), o PL 1202/2007 (Regulamentação do Lobby), o PL 6407/2013 (Medidas 

para fomentar a Indústria do Gás natural) e o PL 3443/2019 (Governo Digital). Entre 

as 14 propostas consideradas prioritárias pelo governo no Senado destacam-se o 

PLS 232/2016 (Modernização do Setor Elétrico), a PEC 188/2019 (Pacto 

Federativo), o PLS 163/1995 (Nova Lei de Licitações) e o PL 4162/2019 (Marco 

Regulatório do Saneamento Básico).  

As propostas estão em diversos estágios de tramitação e algumas estão paradas 

há muito tempo devido à complexidade do debate acerca dos seus respectivos  

temas, como o projeto que trata da regulamentação do Lobby, cujo consenso para 

texto adequado ainda não foi firmado. Ao apresentar a lista de prioridades para o  

 

  

  

   

Poder Legislativo, o Planalto busca dialogar com os parlamentares sobre suas 

pautas, ainda que pretenda aprimorá-las, como é o caso do projeto sobre as PPPs. 

O presidente da Câmara, Dep. Rodrigo Maia (DEM/RJ), já afirmou ter como prioridade 

para o primeiro semestre de 2020 a aprovação das reformas tributária e 

administrativas que deverão protagonizar os debates entre Câmara, Senado e a 

equipe econômica do Planalto. Para o segundo semestre, Maia aponta como 

prioridade uma agenda social, que tem dentre as urgências renovar o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb), cuja vigência se encerra neste ano.  

Além das polêmicas próprias de cada projeto listado pelo governo, e das prioridades 

listadas pelo presidente da Câmara, é importante ressaltar que este ano ocorrem as 

eleições municipais, as quais, tradicionalmente, reduzem o ritmo das atividades 

legislativas. Outro ponto relevante são as Medidas Provisórias (MPs), que ao longo 

do ano devem demandar atenção dos parlamentares. Hoje existem três MPs que 

estão prestes a caducar: MP 894 (Pensão a crianças com microcefalia decorrente do 

Zika Vírus), MP 895 (Carteira de Identificação Estudantil) e MP 896 (Publicações de 

atos da administração pública). A votação das MPs 895 e 896 parece inviável, pois 

sequer foram deliberadas nas respectivas comissões mistas. Quanto à MP 894, é 

possível que haja alguma articulação para sua deliberação, já que não é considerada 

polêmica. 
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https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2124888
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=353631
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=593065
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2207511
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126049
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139704
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/1489
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2213200
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/138553
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/138578
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/138579
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LÍDERES PARTIDÁRIOS E COMISSÕES PERMANENTES  

A maioria dos partidos políticos já indicou seus líderes para a sessão legislativa de 

2020. A relação oficial será conhecida a partir da próxima semana, com o retorno 

do recesso legislativo, quando os demais partidos devem apresentar os nomes para 

as lideranças. Partidos como o MDB, PSDB e Republicanos vão reconduzir seus 

líderes na Câmara, mantendo, portanto, os deputados Baleia Rossi (MDB/SP), 

Carlos Sampaio (PSDB/SP) e Johnathan de Jesus (REP/RR). O líder do Democratas 

será o Dep. Efraim Filho (PB), seu então 1º vice-líder. Ainda na Câmara, os partidos 

que já anunciaram novos líderes são: Dep. Paulo Ganime (NOVO/RJ), Dep. Acácio 

Favacho (PROS/AP); Dep. Enio Verri (PT/PR); Dep. Léo Morais (Podemos/RO); e 

Dep. Aureo (Cidadania/RJ). Confira, a seguir, a tabela com o levantamento dos 

líderes já indicados até o momento: 

 

 

 

   

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

LIDERANÇA PARLAMENTAR 

SOLIDARIEDADE  Aureo (RJ)  

DEMOCRATAS  Efraim Filho (PB)  

MAIORIA  Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)  

MDB  Baleia Rossi (SP) 

MINORIA  Jandira Feghali (PCdoB/RJ) 

NOVO  Paulo Ganime (RJ)  

PL  Wellington Roberto (PB)  

PODEMOS  Léo Moraes (RO)  

PP  Arthur Lira (AL)  

PROS  Acácio Favacho (AP)  

PSB  Danilo Cabral (PE) / Alessandro Molon (RJ) – 
partido ainda não definiu 

PSD  Diego Andrade (MG)  

PSDB  Celso Sabino (PA)/ Carlos Sampaio (SP) – 
partido ainda não definiu   

PSL   
Joice Hasselmann (SP) / 
Eduardo Bolsonaro (SP) – consta liminar na justiça 

PSOL  Ivan Valente  (SP) 

PT  Enio Verri (PR)  

REDE  Joenia Wapichana (RR)  

REPUBLICANOS  Johnathan de Jesus (RR)  
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A partir da definição dos líderes partidários, entra em pauta a questão das 

presidências das comissões permanentes. São os líderes quem fazem as indicações 

tanto dos membros das comissões quanto de seus presidentes, a depender das 

designações acordadas para cada partido e das cotas do quociente eleitoral. Apesar 

de depender de eleição entre os membros das comissões, as chapas para as 

respectivas presidências são formadas previamente, por acordo entre os 

parlamentares. 

A definição dos presidentes de algumas comissões deve gerar polêmicas e impasses. 

A disputa pela presidência da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJC) ameaça o acordo firmado com o presidente da Casa, Dep. Rodrigo Maia 

(DEM/RJ), que garantia a presidência da comissão ao PSL nos dois primeiros anos de 

governo. Os partidos do centro e de oposição querem impedir que o PSL permaneça 

na presidência da CCJC da Câmara. O Republicanos está na disputa pela presidência 

da comissão e três nomes foram ventilados para disputar a vaga pelo partido: João 

Roma (REP/BA), João Campos (REP/GO) e Lafayette Andrada (REP/MG). A disputa 

pela comissão reflete sua relevância estratégica para o governo, pois todos os 

projetos passam pela CCJ e cabe ao presidente da comissão definir a pauta dos 

projetos deliberados. No Senado não haverá mudanças já que o mandato das 

presidências é de dois anos e o período vigente corresponde à 2019-2020.  

  

SENADO FEDERAL 

LIDERANÇA PARLAMENTAR 

CIDADANIA  Eliziane Gama (MA)  

DEMOCRATAS  Rodrigo Pacheco (MG)  

GOVERNO  Fernando Bezerra (MDB/PE)  

MDB  Eduardo Braga (AM)  

PDT  Weverton (MA)  

PL  Jorginho Mello (SC)   

PODEMOS  Álvaro Dias (PR)  

PP  Daniella Ribeiro (PB)  

PROS  Telmário Mota (RR)  

PSB  Leila Barros (DF)  

PSC  Zequinha Marinho (PA)  

PSDB  Roberto Rocha (MA)  

PSL  Major Olimpio (SP)  

PT  Rogério Carvalho (SE)  

REDE  Randolfe Rodrigues (AP)  

REPUBLICANOS  Mecias de Jesus (RR)  
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COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO – CPIS 

O ano de 2020 ainda herda questões inacabadas do primeiro ano de governo com 

CPIs que abordam assuntos de grande repercussão. Há, no Congresso Nacional, 

apenas uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) em funcionamento, 

a CPMI das Fake News. Esta CPI, que foi iniciada em 2019 e teve sua vigência 

prorrogada para abril, tem grande relevância, pois é vista pelo governo como objeto 

de desgaste e arena de provocações dos parlamentares. Atualmente, o Senado 

Federal conta com três CPIs em vigência, dentre as quais duas estão aguardando 

instalação (Desmatamento na Amazônia Legal / Queimadas e Desmatamento na 

Amazônia Legal) e uma está em funcionamento (Situação das vítimas e familiares 

do acidente da Chapecoense). Há expectativa na Casa acerca das tentativas de 

instalação da “CPI da Lava Toga”, que tem como objetivo investigar as ações do 

Poder Judiciário. As 27 assinaturas necessárias já foram recolhidas em, pelo 

menos, duas tentativas distintas, uma do Sen.  Alessandro Vieira (Cidadania/SE) e 

outra do Sen. Major Olímpio (PSL/SP) e a instalação depende apenas de iniciativa 

do presidente do Senado, Sen. Davi Alcolumbre (DEM/AP).  

Dos 12 requerimentos de CPI apresentados na Câmara dos Deputados durante a 

atual legislatura, três já resultaram em comissões instaladas. Duas já encerraram 

suas atividades: a CPI do Rompimento da Barragem de Brumadinho e a CPI sobre 

Práticas Ilícitas no Âmbito do BNDES, e a terceira CPI, que investiga a situação do 

Derramamento de óleo no Nordeste (RCP 9/2019), está em funcionamento. O 

presidente da Casa, Dep. Rodrigo Maia (DEM/RJ), recusou a criação de duas CPIs: 

uma para investigar os gastos do governo federal com publicidade estatal e outra 

para investigar o vazamento de informações pessoais constantes dos bancos de 

dados das empresas proprietárias de redes sociais. Dessa forma, outros sete 

requerimentos de instalação de CPI aguardam despacho, dentre eles, o 

requerimento que propõe investigar a atuação do então juiz Sergio Moro e os 

membros da Procuradoria da República no Paraná no Caso Intercept.  

Devido ao clamor popular a respeito da tragédia evidenciada no litoral brasileiro, 

cujas praias estavam sendo tomadas por enormes camadas de óleo de origem 

desconhecida, o presidente da Câmara aprovou requerimento para instalação da CPI 

do Derramamento de óleo, à frente de outros quatro requerimentos já protocolados.  

Na Câmara, tradicionalmente, respeita-se a ordem de apresentação de 

requerimentos de CPI. Todavia, a instalação da CPI de Derramamento de Óleo foi 

antecipada pois, sendo a única em funcionamento, manteve espaço para que os 

quatro requerimentos apresentados anteriormente, caso aprovados, resultem na 

instalação das respectivas CPIs, respeitando o limite de cinco comissões 

simultâneas.
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