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01 a 04 de fevereiro de 2022 

SAUDAÇÕES 
 

Nós, da equipe de Incidência Política da 

REPAM-Brasil, saudamos aos bispos da 

Amazônia, aos assessores e assessoras da 

REPAM e a todos os que nos acompanham 

neste serviço de informação. Na 

oportunidade, estendemos nossos votos de 

que se encontrem com saúde e em paz para 

que possam continuar cumprindo, com 

fidelidade, suas missões. 
 

 

ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO 2022 

 

A abertura do ano legislativo de 2022 

acontecerá amanhã (02/02), com Sessão 

solene do Congresso Nacional, às 16h00. 

Participam da sessão os líderes dos três 

poderes da República: legislativo, executivo e 

judiciário.  

 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

As pautas de votação para o plenário da 

Câmara dos Deputados ainda não foram 

divulgadas, embora a secretaria geral da mesa 

tenha informado que haverá sessões 

deliberativas. As sessões, em virtude do alto 

índice de casos de Covid-19, serão retomadas 

em regime remoto. A previsão é permanecer 

assim até o Carnaval, na primeira semana de 

março.  

Na Sessão solene do Congresso 

Nacional (02/02), o presidente da Câmara 

deve receber uma lista de projetos prioritários 

para o Poder Executivo. Além disso, existe 

grande expectativa de que o Licenciamento 

Ambiental e a Regularização Fundiária sejam 

pautados ainda em fevereiro.   

Outra pauta colocada em regime de 

urgência no apagar das luzes de 2021 foi a 

legalização dos jogos de azar (PL 442/1991).  A 

CNBB, contrária à legalização, publicou uma 

Nota Oficial na qual expressa sua perplexidade 

em face da aprovação do requerimento de 

urgência. Para a Conferência Episcopal, as 

deliberações feitas em regime remoto limitam 

o debate, camuflam as posições e favorecem 

artimanhas regimentais que podem facilitar a 

aprovação do PL sem que seja feito um diálogo 

amplo com a sociedade. (Cf. a nota 
https://www.cnbb.org.br/nota-contra-legalizacao-

jogos-de-azar-no-brasil/) 

As Comissões Permanentes da Câmara 

são recompostas a cada ano. Por isso, nos 

próximos dias deverão ser eleitos novos 

presidentes de Comissões e definidas as novas 

composições. Durante este período não são 

realizadas reuniões. 

 

 

SENADO FEDERAL 
 

Não consta na pauta disponibilizada 

pelo Senado nada que diga respeito à 

Amazônia. 
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