
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, iniciou,

neste sábado (19), uma viagem de duas semanas à

Ásia com uma comitiva presidencial que inclui o

Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e a Ministra da

Agricultura, Tereza Cristina. Os países visitados serão:

Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia

Saudita. O principal objetivo da viagem, de acordo

com o governo, é divulgar oportunidades de

investimentos no Brasil, como o programa de

concessões e privatizações (PPI), além da tentativa de

ampliar as vendas de produtos agropecuários

brasileiros.

Um dos pontos de maior expectativa da comitiva, no

entanto, é a visita do Presidente à China, um dos

principais parceiros comerciais do Brasil. Há, no

momento, uma guerra comercial travada entre

Estados Unidos e China, o que pode representar uma

abertura de diálogo para o Brasil. É importante

ressaltar, porém, que durante a campanha

presidencial, Bolsonaro chegou a afirmar que a China

oi

O PL 6407/2013, que dispõe sobre medidas para

fomentar a Indústria de Gás Natural, é o único item na

pauta da Comissão de Minas e Energia (CME) da

Câmara dos Deputados desta semana. O projeto

aguarda deliberação do parecer do relator e

presidente da CME, deputado Silas Câmara

(REPUBLICANOS/AM).

O projeto esteve em pauta na última semana,

entretanto, não foi votado devido à obstrução do PT.

O deputado Carlos Zarattini (PT/SP) afirmou que

desejava fazer contribuições ao texto. O relator da

matéria, Silas Câmara, mostrou-se aberto a acolher

novas sugestões, mas adiantou que não irá retirar do

seu texto o modelo de autorização para a construção

de gasodutos, prática essa que, em tese, é menos

burocrática se comparada ao modelo de concessão.

O acordo na comissão é para que não ocorra

obstrução, mas sim, que o projeto seja votado. A

aprovação do PL é parte importante na composição

do pacote de normas do Novo Mercado do Gás, que

ainda será composto por outras medidas que serão,

posteriormente, sugeridas pelo governo. Essas

medidas buscarão alterar a tributação do setor em

três pilares: diminuindo o custo da energia gerada por

térmicas a gás, mudando a maneira de cálculo do

ICMS incidente no gás, e padronizando as alíquotas

do ICMS do gás natural no país.

estaria “comprando o Brasil”, e fez declarações

inflamadas sobre o país. As expectativas dos

resultados da viagem são, contudo, positivas.

Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro e sua

comitiva viajarão para Ásia, para fazer negociações

em torno do agronegócio, enquanto o ministro da

Infraestrutura, Tarcísio de Freitas estará nos EUA

para divulgar o PPI.

O Plenário do Senado pode votar a Reforma da

Previdência em plenário e Comissão Mista da MP

893/2019, do COAF, pode deliberar o relatório

apresentado.

Na Câmara, a CME pode votar o PL que estabelece

novo marco regulatório do gás.

Cenário Geral
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Bolsonaro viaja para a Ásia

PL que estabelece novo marco 
regulatório do gás é pauta única 
na CME nesta semana

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=593065


A PEC da Reforma da Previdência, que se arrastou ao longo dos 10 primeiros meses do ano, chega em sua

reta final com acordo para ser votada nesta terça-feira (22). A matéria é o primeiro item da pauta do Plenário

do Senado. Antes da votação em Plenário, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) votará o parecer do

relator da matéria na Casa, Sen. Tasso Jereissati (PSDB/CE), às nove emendas apresentadas ao texto após a

votação em primeiro turno. Além disso, também na terça, a Comissão Especial que debate a reforma para

militares deve concluir a análise do parecer que foi iniciada semana passada mas não foi concluída por

divergência entre os parlamentares. O assunto não se esgota, pois consta na pauta da CCJ de quarta-feira

(23) a apresentação do parecer do relator à PEC paralela, que contempla pontos considerados polêmicos e que

foram desmembrados em função da falta de consenso, como o regime aplicado a Estados e Municípios.

Amanhã (22), o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, irá prestar

esclarecimentos sobre a investigação da Polícia Federal conhecida como

“Laranjal do PSL”, que investiga possíveis candidaturas laranjas para

cumprir a lei que reserva 30% do fundo eleitoral para candidaturas

femininas.

O ministro foi convidado outras duas vezes mas não compareceu. Dessa

oio

Na próxima terça feira (22), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar as Fake News

dará início a uma série de Audiências Públicas e oitivas que, segundo o plano de trabalho aprovado pela

comissão, terão o objetivo de definir o que são “fake news”, seus impactos e consequências sobre a

sociedade, economia, democracia e processo eleitoral no Brasil.

Com a repercussão das confusões que vem há duas semanas consumindo o partido do governo (PSL), a

CPMI da Fake News tende a se tornar um campo fértil à projeção de partidos de oposição e do centrão que

pretendem utilizar os trabalhos desta comissão como uma ferramenta de embate ao governo – concentrando

os trabalhos da CPMI na investigação de supostas irregularidade na campanha eleitoral do Presidente Jair

Bolsonaro e na atuação de seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, responsável pelas redes sociais de seu pai.

Enquanto isso, o governo divide seus esforços para se blindar na CPMI da Fake News, conter a crise que

assola seu partido, garantir a aprovação da Reforma da Previdência no Senado e dar andamento a outras

reformas que são relevantes para retomada do crescimento do país, como a Reforma Administrativa e

Tributária. A expectativa do governo é que a viagem do presidente à Ásia esfrie os ânimos políticos e lhe

garanta uma trégua.
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MPV 890/2019 – Programa 
Médicos pelo Brasil.           
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados. 

MPV 893/2019 – Transforma o 
COAF na Unidade de Inteligência 
Financeira.                               
Situação: 23/10 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório. 

De olho nas MPsEm meio a crise no partido, Ministro do 
Turismo presta esclarecimentos sobre 
candidaturas laranjas do PSL

vez, o ministro foi convocado e caso se ausente poderá responder por crime de responsabilidade. A

convocação do ministro coincidiu com a crise do PSL e tem potencial para agravá-la ainda mais.

CPMI da Fake News

Reforma da Previdência deve ser votada sem dificuldades



Está marcada para quarta-feira (23), no STF, a continuação do julgamento sobre prisão após condenação

em segunda instância. Na sessão da última semana, foram ouvidas em plenário 13 sustentações orais e

nesta quarta-feira o MPF e a AGU devem se pronunciar. Contudo, o julgamento sobre o tema ainda deve

levar duas ou três sessões.

Enquanto isso, na semana passada, na Câmara dos Deputados, a Dep. Caroline de Toni (PSL-SC)

apresentou parecer favorável à PEC 410/2018, que também trata de prisão após condenação em segunda

instância. A deliberação do parecer foi obstruída na CCJ e uma Audiência Pública foi aprovada sobre o

tema, fazendo com que, o presidente da comissão, Dep. Felipe Francischini (PSL-PR), decidisse adiar sua

votação. Com o objetivo de seguir com este debate concomitantemente ao STF, a Audiência Pública pode

ser marcada ainda para esta semana. A intenção do Dep. Francischini é finalizar a votação do projeto na

última semana de outubro.

Passados a votação da Cessão Onerosa e os projetos para liberação de emendas aos parlamentares, a

votação do segundo turno da reforma aparenta estar destravada por acordo. A oposição não deve obstruir

a matéria, mas certamente apresentará suas sugestões de alterações. Para o governo é importante manter-

se atento às articulações para não ser pego de surpresa novamente e obrigado a refazer as contas da

reforma. Vale mencionar que a crise no PSL não deve atrapalhar a votação, haja vista que o partido só conta

com 3 senadores e a pauta da reforma foi apropriada pelo Congresso como um todo e pelo Ministério da

Economia.
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Novo pacote econômico deve ser apresentado nesta semana
A área econômica do governo prepara um pacote de medidas para ser apresentado logo após a votação da

reforma da previdência. Na agenda desta segunda-feira (21) do Ministro Paulo Guedes constam reuniões

com os Presidentes da Câmara, Dep. Rodrigo Maia (às 11h30) e do Senado, Sen. Davi Alcolumbre (às 15h),

com a pauta econômica. As propostas, que tem sido debatidas há meses e não foram apresentadas para

evitar ruídos legislativos, devem propor ações para melhorar as contas do governo, concentrando-se em 4

eixos básicos: pacto federativo, reforma administrativa, reforma tributária e aceleração no processo de

privatizações.

As propostas visam, também, atrair investimentos para o país ao passo que há aumento na confiança para

os investidores. No âmbito do pacto federativo, por exemplo, o governo já anunciou que pretende aumentar

a destinação de recursos do pré-sal aos estados e municípios. Restando cerca de 9 semanas para o fim do

ano legislativo, é interessante observar a movimentação do governo para apresentar novas reformas. Em

questão de tempo, certamente essas propostas não devem ser definidas ainda este ano, ficando pendentes

para 2020.

STF e Congresso seguem debate sobre prisão após condenação 
em segunda instância

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2170496
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