De 19 a 23 de fevereiro de 2018

CONGRESSO NACIONAL

Congresso vota vetos e crédito especial para três ministérios na terça-feira - Deputados e senadores se reúnem
na terça-feira (20) em sessão conjunta para analisar três vetos e um projeto que abre crédito especial de R$ 2 bilhões a
serem destinados aos Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social. A sessão do Congresso será
às 15h no Plenário da Câmara dos Deputados.
Camara dos Deputados
Plenário vota na segunda-feira decreto de intervenção no RJ; pauta da semana inclui três MPs - O decreto de
intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, assinado pelo presidente Michel Temer nesta sexta-feira (16), será
votado no Plenário da Câmara dos Deputados na segunda (19), em sessão marcada para as 19 horas. Será o único
item da pauta do Plenário. Esse decreto de intervenção (Decreto 9.288/18) é o primeiro do tipo a ser analisado pela
Casa na vigência da atual Constituição, que é de 1988.
Reunião de líderes - Apesar de definida, a pauta da semana pode sofrer modificações. O presidente Rodrigo Maia
disse nesta sexta-feira que a intervenção federal no Rio de Janeiro poderá fazer com que projetos da área de segurança
pública ganhem prioridade na Casa. Uma reunião de Maia com os líderes partidários para discutir este e outros
assuntos está marcada para esta terça, às 10 horas.
Senado Federal
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que o decreto de intervenção federal no estado do Rio de
Janeiro, assinado nesta sexta-feira (16) pelo presidente da República, será votado com a maior celeridade
possível. Em entrevista coletiva, Eunício disse que a matéria será colocada em votação no Senado assim que
chegar da Câmara dos Deputados. Segundo ele, poderá até ser convocada uma sessão extraordinária para esse fim.
A expectativa é que o decreto seja votado já na segunda-feira (19) na Câmara.
Segurança pública e microeconomia estão na pauta do Plenário - A primeira sessão deliberativa de Plenário após o
Carnaval será na terça-feira (20), quando os senadores vão analisar uma pauta com cinco itens. Projetos relativos à
segurança pública continuam a dominar a ordem do dia. Há ainda uma proposta que faz parte da agenda positiva da
microeconomia, elaborada por um grupo de trabalho formado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Entre as
proposições a serem votadas, estão duas que inserem mudanças no Código Penal. A primeira delas por meio do PLC
140/2017, do deputado Rubinelli (PT-SP), que extingue o atenuante de pena para jovens entre 18 e 21 anos. O projeto
determina que as regras de atenuante genérica e de contagem do prazo prescricional pela metade deverão ser retiradas
da lei, não mais beneficiando os jovens que cometeram crimes já na maioridade.

CÂMARA FEDERAL – COMISSÕES E PLENÁRIO

►

Dia 19/02/2018 às 19h – LOCAL: Anexo Principal – Plenário Ulisses Guimarães.
URGÊNCIA

Discussão, em turno único, da Mensagem nº 80, de 2018, que submete à apreciação do Congresso Nacional o texto do
decreto que "Decreta intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave
comprometimento da ordem pública". Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

►

Dias 20 e 21/02/2018 às 10h e 9h – LOCAL: Anexo Principal – Plenário Ulisses Guimarães.
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De 19 a 23 de fevereiro de 2018
Apreciação de Medidas Provisórias: A pauta da semana inclui três MPs.

SENADO FEDERAL
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que o decreto de intervenção federal no estado do Rio de
Janeiro, assinado nesta sexta-feira (16) pelo presidente da República, será votado com a maior celeridade
possível. Em entrevista coletiva, Eunício disse que a matéria será colocada em votação no Senado assim que
chegar da Câmara dos Deputados. Segundo ele, poderá até ser convocada uma sessão extraordinária para esse fim.
A expectativa é que o decreto seja votado já na segunda-feira (19) na Câmara.
►

Dias 20, 21 e 22/02/2018 ás 14h - LOCAL: Plenário - Edificio Principal.

PLENÁRIO
1 - Discussão, em turno único do PLS 477/17 - COMPLEMENTAR - que altera o art. 205 da Lei nº 5. 172, de 1966,
para simplificar as exigências relativas à verificação de regularidade do contribuinte.
COMISSÕES PERMANENTES
►
►

Dia 21/02/2018 às 09h - Local: Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário 09, Senado Federal.
CAS – COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

3 - PLS 360/ 2014 - Altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação,
o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Comissão Intersetorial de
Bebidas e dá outras providências, para determinar que conste o valor energético no rótulo de bebida alcoólica.
Autoria: Senador Ruben Figueiró
Relatoria: Senadora Regina Sousa
Relatório: Pela aprovação do Projeto. Observações: - Em 07.06.2017, a Comissão de Transparência, Governança,
Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou Parecer favorável ao Projeto.
►
►

Dia 21/02/2018 às 10h - Local: Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário 03, Senado Federal.
CCJ – COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Sabatina – TST
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