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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
As atenções no plenário, nesta semana, estão voltadas para: 
- Medida Provisória n° 1.061/2021 - do Poder Executivo. que 
institui os Programa Auxílio Brasil e Alimenta Brasil. Relator: 
dep. Marcelo Aro (PP-MG) A medida extingue o Programa 
Bolsa Família e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 
- PL 2.405/2021 – do dep. Gustavo Fruet (PDT-PR). Permanece 
da pauta desde a semana passada. Altera a lei que cria o 
Fundo Nacional de Meio Ambiente, para dispor sobre a 
aplicação prioritária de recursos em projetos de energia limpa 
e renovável. 
- PL 2.148/2015 – do dep. Jaime Martins (PROS-MG). 
Estabelece redução de tributos para produtos adequados à 
economia verde de baixo carbono. Relatora: dep. Carla 
Zambelli (PSL-SP). Na semana passada foi aprovado o 
requerimento de urgência para sua inclusão da pauta do 
plenário. O PL 528/21 que está apensado é de autoria do 
Deputado Marcelo Ramos (PL-AM). 

COMISSÕES DA CÂMARA 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
- Audiência Pública, com o tema: Pescadores Artesanais - 
Direitos Humanos, Ambientais e Territoriais. Dia 24/11, 13h. 
Requerimento: dep. Carlos Veras (PT-PE). Entre os convidados 
está Ormezita Barbosa, do Conselho Pastoral dos Pescadores. 
- Audiência Pública: para que o Ministro da Justiça e da 
Segurança Pública, Anderson Torres, preste esclarecimentos 
sobre a morte de crianças da etnia Yanomami ocorridas na 
comunidade Macuxi Yano (Raposa Serra do Sol - RR). Dia 
24/11, 15h. Requerimento: dep. Zé Carlos (PT-MA), Rosa 
Neide (PT-MT) e outros. 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 
- Audiência Pública Extraordinária para debater o Registro 
Geral da atividade pesqueira (Portaria SAP/MAPA nº 
265/21), que estabelece as normas, os critérios e os 
procedimentos administrativos para inscrição de pessoas 
físicas no Registro Geral da Atividade Pesqueira, na categoria 
de Pescador e Pescadora Profissional, e para a concessão da 
Licença de Pescador e Pescadora Profissional. Dia 23/11, 9h. 
Requerimento: dep. Júnior Ferrari (PSD-PA). Convidados: 
Jander Ilson Pereira, Vereador de Santarém - PA; José 
Edinaldo Rocha da Silva, Movimento dos pescadores do Baixo 
Amazonas - MOPEBAM; Alexandre Pimentel, Colônia de 
pescadores Z-19, de Óbidos - PA; Jairo Gund, Secretaria de 
Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Luiz Vinhote Ferreira, Colônia de Pescadores 
do Município de Alenquer - PA. 
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento 
Regional e da Amazônia 
- Audiência Pública Extraordinária para discutir providências 
em relação à ameaça representada aos povos quilombolas do 
Jalapão pela concessão do Parque Estadual para a iniciativa 

privada. Dia 24/11, 14h. Requerimento: dep. Vivi Reis (PSOL-
PA). 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 
- Reunião para debater invasões no Projeto de Assentamento 
Baixa Verde. Local: Igreja Assembleia de Deus de Madureira, 
BR 317 km 26, próximo a Nova Baixa Verde (Mun. de Senador 
Guiomard - AC). Dia 26/11, 9h. Requerimento: dep. Mara 
Rocha (PSDB-AC). 

SENADO FEDERAL 
O Plenário do Senado, nesta semana, priorizará a discussão e 
a votação da PEC dos Precatórios – nº 23/2021.  

COMISSÕES DO SENADO 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa  
- Há requerimento do sen. Humberto Costa (PT-PE), para a 
realização de Audiência Pública sobre a situação da 
Comunidade Indígena Yanomami. 
Comissão de Meio Ambiente 
- Reunião extraordinária sobre o PL 415/2020, de autoria do 
sen. Jorge Kajuru (CIDADANIA-GO), que institui que o Fundo 
Amazônia seja desvinculado do BNDES para tornar-se uma 
associação civil sem fins lucrativos, com personalidade 
jurídica de direito privado, que tenha por objetivo destinar o 
valor das doações recebidas em espécie para a realização de 
aplicações não reembolsáveis em ações de prevenção, 
monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção 
da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. 
Relator: senador Jayme Campos (DEM-MT). Dia 24/11, 
8h:30min. 

OUTROS INFORMES 
- A Comissão de Cultura da Câmara promoveu, dia 
22/11/2021, em Tapajós – PA, o evento Expresso 168: o 
Audiovisual e os Povos da Amazônia. Proposta da dep. Alice 
Portugal (PCdoB-BA) e coordenação do dep. Airton Faleiro 
(PT-PA). 
- O Plenário do Senado aprovou na última quinta-feira (18) o 
projeto que tipifica a injúria racial como crime de racismo (PL 
4.373/20). Do sen. Paulo Paim (PT-RS) e relatado pelo sen. 
Romário (PL-RJ), o projeto também aumenta a pena para o 
crime e segue para a análise da Câmara dos Deputados. 
- Acontece nesta terça-feira (23/11) a última audiência pública 
sobre os PLs da Grilagem (PL 2633/2020 e 510/2021). Após a 
realização das audiências o projeto deve ser votado no 
plenário do Senado em breve.  
- Aconteceu na sexta feira (19/11) a terceira e última 
audiência pública conjunta para debater o Licenciamento 
Ambiental. 
- Entre 21 e 25 de novembro acontece, em Brasília, o Grito da 
Pesca Artesanal 2021, com o tema: “Em defesa da vida, dos 
territórios tradicionais pesqueiros, da soberania alimentar e 
da democracia”. A previsão é de que participem uma média 
de 700 pescadores de todo o País.   


