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Cenário Geral 

  

Comparecimento de Sergio Moro 

à audiência e Sabatina de 

Embaixador dos EUA movimentam 

o Congresso 

Estão convocadas Sessões Plenárias da Câmara e do 

Senado ao longo desta semana. Na Câmara, a sessão 

deliberativa está agendada para terça-feira (11/02) tendo 

como primeiros itens da pauta as Medidas Provisórias 

897 (Fundo de Aval Fraterno) e 901 (Transferência de 

terras aos estados de Roraima e Amapá). Nas 

Comissões, o destaque é a reunião da Comissão Especial 

que analisa a PEC 199/2019, sobre prisão em 2ª 

instância, que receberá, nesta quarta (12/02), o 

ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.   
  

  

No Senado, estão convocadas sessões deliberativas de 

terça (11/02) a quinta-feira (13/02), tendo como  

 

 

destaque da pauta o projeto que obriga os conselhos de 

fiscalização de profissões regulamentadas a 

disponibilizarem meios públicos para consulta de 

informações cadastrais dos profissionais registrados 

(PLC 61/2018). No âmbito das comissões, o destaque é 

o PLP 19/2019, que está na pauta da Comissão de 

Assuntos Econômicos (CAE). Na quinta-feira (13), o 

diplomata Nestor José Forster Junior deve ser 

sabatinado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional (CRE) para ocupar o cargo de Embaixador do 

Brasil nos EUA. Todavia, a reunião ainda não foi 

convocada. A tendência é que o embaixador não enfrente 

resistências na sua aprovação por ser servidor de 

carreira do Ministério das Relações Exteriores.  

  

  

Sessão do Congresso testa poder 

de negociação do governo para 

2020 

O primeiro grande teste do governo neste ano pode 

ocorrer na terça-feira (11/02) caso, de fato, seja 

convocada a Sessão do Congresso, conforme indicado 

pelo Presidente da Casa, Sen. Davi Alcolumbre (DEM/AP). 

Isso porque o Legislativo se articula para derrubar os 

vetos do Presidente Jair Bolsonaro ao Orçamento 

aprovado para 2020. Se os dois vetos principais forem 

derrubados, o Executivo perderá o controle sob R$ 42,6 bi 

destinados a liberação de todas as emendas 

parlamentares definidas por deputados e senadores. 

Preocupados, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz 

Eduardo Ramos, e a equipe econômica tem solicitado 

aos líderes partidários que a sessão seja adiada e haja 

mais tempo para negociação.

Nesta semana, o governo pode passar pelo seu 

primeiro grande teste de 2020, caso seja confirmada 

a sessão do congresso para votação dos vetos ao 

Orçamento. 

No Senado, os destaques são as presenças do 

Diplomata Nestor Forster e do Ministro Abraham 

Weintraub. Forster é esperado na Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) para 

sabatina e Weintraub, na Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte (CE) para esclarecimentos acerca 

do ENEM.  

Outro destaque é a presença do ministro Sergio Moro 

na Comissão Especial da Câmara para debate sobre 

a PEC da prisão em 2ª instância. Além deste tema, 

serão tratados, na casa, o Marco Legal das Startups 

e a comercialização e cultivo de produtos à base 

de cannabis.  

 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139071
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139448
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2229938
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133568
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135147
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As emendas parlamentares são direcionadas aos respectivos redutos eleitorais 

e, às vésperas do início das campanhas municipais, dificilmente os deputados e 

senadores abrirão mão da liberação dos valores. O governo se vê, portanto, diante 

da necessidade de negociar com os parlamentares para construir um acordo e 

manter os vetos.  

 

MP do Contrato Verde e Amarelo terá três 

audiências públicas nesta semana  

Serão realizadas, nesta semana, três audiências públicas para discutir a Medida 

Provisória 905/2019 em sua Comissão Mista. A medida institui a política 

apelidada de Contrato Verde e Amarelo, que altera a legislação trabalhista para 

incentivar a contratação de jovens adultos em seus primeiros empregos. As 

audiências serão realizadas na terça (11/02), quarta (12/02) e quinta-feira 

(13/02), todas às 10h da manhã.   
   

   

A matéria é polêmica, pois há entendimento por parte dos parlamentares de que 

as medidas propostas passam por questões constitucionais e que, portanto, 

deveriam ser apresentadas por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC). Como o prazo para tramitação da MP é curto, previsto para se encerrar no 

início de abril, o relator da Comissão Especial, Dep. Christino Áureo (PP/RJ), se 

comprometeu a apresentar o parecer da matéria até o dia 19/02. 

 

Ministro da Educação comparece ao Senado  

Está marcado para a terça-feira (11/02), o comparecimento do Ministro da Educação, Abraham Weintraub, à Comissão 

de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado para prestar esclarecimentos acerca dos problemas com a correção e 

a distribuição das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O requerimento, de autoria do 

senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), inicialmente convocava o ministro. Entretanto, após debate da comissão e, por 

intermédio do senador Dário Berger (MDB/RS), foi definido que o Ministro seria convidado.  
     

É esperado que Weintraub compareça, tendo em vista o desgaste político gerado pelos erros no ENEM. Vale ressaltar 

que, desde o dia 18 de janeiro, data em que o ministro admitiu erros na correção das provas, o número de ações na 

justiça solicitando a revisão de notas aumentou. De acordo com outro requerimento apresentado na comissão (REQ 

2/2020), o ministro deve aproveitar a oportunidade para apresentar o Plano de Trabalho do MEC para 2020. 

Caso Weintraub não compareça, os membros da comissão deixaram acordado que ele será convocado.  

 

 

 

MPV 897/2019 – Crédito Rural 

Situação: Aguardando votação na 

Câmara dos Deputados.  

MPV 901/2019 – Transferência de 

terras da União a Roraima e Amapá  

Situação: Aguardando votação na 

Câmara dos Deputados. 

MPV 899/2019 – Contribuinte Legal. 

Situação: 13/02 – Audiência Pública na 

Comissão Mista. 

MPV 902/2019 – Fim da exclusividade 

da Casa da Moeda do Brasil 

Situação: 12/02 – Audiência Pública na 

Comissão Mista.  

MPV 905/2019 – Programa Verde e 

Amarelo 

Situação: 11/02, 12/02 e 13/02 – 

Audiência Pública na Comissão Mista.  

MPV 908/2019 – Auxílio emergencial a 

pescadores afetados por manchas de 

óleo 

Situação: 11/02 – Audiência Pública na 

Comissão Mista.  

MPV 910/2019 – Regularização 

fundiária  

Situação: 11/02 e 12/02 – Audiência 

Pública na Comissão Mista. 

 

De olho nas MPs 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140453
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140453
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Marco Legal das Startups na pauta da Câmara 
A Comissão Especial responsável por analisar o Marco Legal das Startups (PLP 146/19) irá se reunir nesta quarta-feira 

(12/02) para eleição dos Vice-Presidentes e apresentação do Plano de Trabalho pelo seu presidente, deputado João 

Roma (Republicanos/BA). De acordo com o deputado Vinicius Poit (NOVO/SP), relator designado, o cronograma de 

trabalho irá contar com uma série de eventos e Audiências Públicas, cujo intuito será ouvir pessoas, especialistas e 

empreendedores do país para compreender como propiciar a inovação e a geração de oportunidades de trabalho que 

o Brasil precisa.   
   

O tema vem sendo debatido desde o ano passado, quando a comissão especial foi instalada, e desde então vem 

ganhando força e apoiadores, como a Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital, cujo coordenador é o 

próprio autor do PLP 146/19, deputado JHC (PSB/AL).  Desde janeiro, os integrantes da Comissão Especial já 

visitaram diversas cidades, como Salvador e Florianópolis, para conhecer qual a realidade do tema tratado em cada 

região. Há, ainda, previsões de visitas à Maceió, Recife, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Minas Gerais, antes da 

apresentação do relatório final que deve ocorrer em junho deste ano.   

 

Audiência Pública sobre “Cannabis medicinal”  

Nesta terça-feira (11/02), será realizada, no âmbito da Câmara dos Deputados, Audiência Pública da Comissão Especial 

destinada a proferir parecer ao PL 399/2015, dando continuidade aos debates sobre a utilização, comercialização e o 

cultivo de produtos à base de cannabis.  
  

A utilização e comercialização foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por meio 

da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 327, de 9 de dezembro de 2019, cujos efeitos se darão a partir de março, 

quando os produtos poderão ser vendidos em farmácias mediante prescrição médica e estarão sujeitos à fiscalização 

da Agência. Já a proposta de cultivo da cannabis para fins medicinais e científicos, apesar de arquivada pela ANVISA, 

continua atraindo atenção de players nacionais e internacionais interessados no mercado brasileiro.   
  

Ainda essa semana, nos dias 13/02 e 14/02, está confirmada a realização de missão oficial à Colômbia, onde 

a delegação buscará reunir subsídios para aprimorar a discussão e a redação do projeto de lei em tramitação.    

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2205645
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=947642
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-327-de-9-de-dezembro-de-2019-232669072
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