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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
As atenções no plenário da Câmara, nesta semana, estão 
voltadas para: 
- O PL 9.432-A/2017 (da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional), que altera dispositivos do Decreto lei nº 
1.001/1969 - Código Penal Militar e o art.1º da Lei nº 
8.072/1990. O Relator é o dep. General Peternelli (PSL-SP). O 
PL inclui o excludente de ilicitude, que amplia o conceito de 
legítima defesa por parte de agentes do Estado (polícia), o 
que, em tese, dificultaria a punição de abuso policial. 
- A votação da PEC 23/2021, a chamada PEC dos precatórios. 
O Governo pressiona sua base para aprovar as modificações 
na legislação dos precatórios e no cumprimento da regra do 
teto. Se aprovada, o Governo terá disponível em torno de R$ 
90 bilhões para investir no novo programa de ajuda às famílias 
beneficiadas pelo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, e outros 
investimentos. 

COMISSÕES DA CÂMARA 
Comissão de minas e energia 
Votação do PL 5.822/2019 - do dep. Delegado Éder Mauro 
(PSB-PA) - que "acrescenta redação à Lei no 9.985/2000, para 
viabilizar o licenciamento ambiental de lavras garimpeiras de 
pequeno porte em Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável do tipo Floresta Nacional". Dia 03/11. Relator: 
dep. Nereu Crispim (PSL-RS). 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
Audiência Pública para debater a proposta de criação do Dia 
Nacional do Cristão, a ser celebrado anualmente no primeiro 
domingo do mês de junho. Dia 05/11. Convidados: Pastor 
Harbety Carvalho - Assembleia de Deus; Bispo Robson Rodovalho 
- CONCEPAB - Conselho Nacional dos Conselhos de Pastores do 
Brasil; Pastor Josimar Francisco Da Silva - COPEV/DF - Conselho 
de Pastores Evangélicos do Distrito Federal; Apóstolo Paulo César 
De Lima Gomes - Igreja Batista Nova Canaã; Padre Marcus Paulo 
- Igreja Católica. Requerimento do Deputado Eli Borges 
(Solidariedade-TO). 
Comissão de Legislação Participativa 
Audiência Pública para debater a Crise hídrica em agravo no 
país e a tramitação da MP 1.055/21. Dia 05/11. Requerimento 
de autoria das deputadas Talíria Petrone (PSOL-RJ) e Luisa 
Erundina (PSOL/SP), e do deputado Glauber Braga (PSOL/RJ. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
Audiência Pública para debater as orientações do Conselho 
Federal de Medicina (CFM) ao Governo Federal sobre adoção 
de protocolos de tratamento do COVID-19. Dia 04/11.  
Requerimento do dep. Jorge Solla (PT-BA). 

SENADO FEDERAL 
As atenções no plenário do Senado, nesta semana, estão 
voltadas para: 
- PL 6.539/2019, que altera a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima para assimilá-la ao Acordo de Paris e aos novos 
desafios relativos à mudança do clima. O parecer de plenário 

nº 249, de 2021, do relator, sen. Jaques Wagner (PT-BA), é 
favorável ao projeto.  

OUTROS INFORMES 
- O Senado instalou, na última quinta-feira (28), a Comissão 
Temporária Externa de Acompanhamento da Crise Hídrica, 
que terá duração de 180 dias.  
- A Frente Ambientalista também retomou os trabalhos do GT 
Água e Segurança Climática, que é coordenado pela dep. 
Taliria Petrone (PSOL-RJ). 
- A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira (28) 
projeto do Poder Executivo que institui a Política Nacional de 
Manejo Integrado do Fogo, disciplinando as situações nas 
quais será permitido seu uso e criando instâncias 
intergovernamentais para gerenciar respostas a incêndios nos 
biomas brasileiros. A matéria vai ao Senado. 
- A comitiva oficial do Brasil na COP26, foi definida pelo 
presidente da Câmara. São: dep. Carla Zambelli (PSL-SP); dep. 
Rodrigo Agostinho (PSB-SP; dep. Paulo Bengtson (PTB-PA); 
dep. Aliel Machado (PSB-PR); dep. Zé Silva (SOLIDARIEDSDE-
MG); dep. Arthur Maia (DEM-BA); dep. Carlos Henrique 
Gaguim (DEM-TO); dep. Carlos Veras (PT-PE); dep. Marcelo 
Ramos (PL-AM); dep. José Airton Cirilo (PT/CE); dep. Joênia 
Wapichana (REDE/RR). Outros deputados também 
participarão da COP. São: dep. Nilto Tatto (PT-SP) e dep. Vivi 
Reis (PSOL-PA). 
- A Comissão de Meio Ambiente (CMA), presidida pelo sen. 
Jaques Wagner (PT-BA), aprovou o relatório que aponta um 
desmonte na área ambiental promovida pelo governo federal. 
Segundo o documento, as ações do Poder Executivo colocam 
o país em trajetória oposta aos compromissos de redução de 
emissões e de desmatamento. O relatório para avaliar a 
política climática do país e de prevenção e controle do 
desmatamento no período 2019-2021 também faz uma série 
de recomendações para que o Brasil retorne aos trilhos do 
desenvolvimento sustentável. O documento será levado pelos 
integrantes da CMA para a COP26 e será disponibilizado aos 
participantes do encontro, que reunirá líderes de 196 países 
até o dia 12 de novembro para avaliar o que foi feito desde o 
Acordo de Paris. 
- Sessão solene foi realizada pela Câmara dos Deputados na 
sexta-feira (29/10) para marcar os mil dias do rompimento da 
barragem de Brumadinho (MG). Deputados prestaram 
solidariedade às vítimas e aos bombeiros que até hoje buscam 
pessoas que seguem desaparecidas e destacaram a atuação 
parlamentar na busca por justiça. 
- O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), recebeu no dia 
27/10, dois manifestos assinados por 160 organizações e 
entidades pedindo mais transparência e garantia de 
participação da sociedade civil nos trabalhos da Casa. Entre os 
signatários estão nomes como: Conectas, Terra de Direitos, 
MST, Oxfam Brasil e Pacto pela Democracia.  
- Durante a realização da COP26, O Fórum nacional 
permanente em defesa da Amazônia, apresentará uma 
programação on-line com resumo das pautas mais 
importantes. No dia 03/11, às 17hs, a reflexão da REPAM-
Brasil será contemplada por meio da análise do Pe. Dário 
Bossi. 


