
Como era esperado, a crise do PSL inflamou uma

batalha política na CPMI das Fake News. Foram

diversos os requerimentos aprovados de convocação

e convite que envolvem o nome de membros do

governo, ex-aliados, e nomes da oposição, tais como:

• O Secretário especial de Comunicação Social da

Previdência, Fábio Wajngarten, os Assessores

Especiais da Presidência, Tércio Arnaud Tomaz e

José Matheus Sales Gomes, e o Secretário de

Imprensa, Mateus Diniz;

• O deputado Alexandre Frota (PSDB/SP), a ex-líder

do governo no Congresso, deputada Joice

Hasselmann (PSL/SP), o ex-líder do PSL na

Câmara, deputado Delegado Waldir (PSL/GO), e o

ex-ministro da Secretaria de Governo, General

Santos Cruz;

• A presidente nacional do PT, deputada Gleisi

Hoffmann (PT/PR).

Para esta quarta-feira (30), está agendada a tomada

Apesar das discussões paralelas, o governo considera

vencido o debate sobre a Reforma da Previdência.

Nas próximas semanas, devem ser apresentadas três

novas PECs no intuito de atrair investimentos para o

país. Dentre elas a chamada PEC da Regra de Ouro,

que apresentará a proposta do governo para proibir o

endividamento público pela União para pagar

despesas correntes, como o salário de funcionários

públicos, contas de luz e prever diretrizes. O assunto

está sendo alinhado há algumas semanas em

reuniões entre os presidentes da Câmara e do

Senado com o Ministro da Economia, Paulo Guedes.

de depoimento do deputado Alexandre Frota

(PSDB/SP), ex-aliado do presidente Bolsonaro e

primeiro político a depor nesta CPMI. Sua presença é

esperada pois, após ter sido expulso do PSL, ele

afirmou ter conhecimento de irregularidades que

ocorreram durante a campanha presidencial de

Bolsonaro.

Apesar de o presidente da CPMI das Fake News,

senador Ângelo Coronel (PSD-BA), ter afirmado que

“a comissão de inquérito não foi criada para servir de

arena de disputa política” o governo se preocupa

como um eventual convite ao vereador pelo município

do Rio de Janeiro, e filho do Presidente da República,

Carlos Bolsonaro (PSC/RJ). Esse receio ganhou

maiores proporções depois que a deputada Joice

Hasselmann afirmou que a difusão de fake News,

iniciada na campanha do presidente, continua a todo

vapor dentro do Planalto.

O presidente Jair Bolsonaro está na Ásia desde a

semana passada em agenda oficial que termina esta

quarta-feira com visita à Arábia Saudita.

A Câmara protagonizará discussões sobre o

derramamento de óleo no Nordeste devido à reunião

da Comissão Externa e à presença do PL da “Lei do

Mar” na pauta do plenário. Além disso, o Marco do

Saneamento Básico poderá ser deliberado na

Comissão Especial.

O plenário do Senado, por sua vez, discutirá proposta

em homenagem ao Outubro Rosa.

Cenário Geral
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CPMI Fake News

Equipe Econômica busca atrair 
investimentos organizando os 
gastos públicos



Está prevista para esta semana apresentação do parecer do PLS 261/2018, que dispõe sobre o novo marco

legal do setor ferroviário. O projeto, que se encontra na pauta da reunião deliberativa da Comissão de

oioioioioioio

Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça e de

Cidadania (CCJC) da Câmara adiou para esta semana a discussão da PEC

438/18, do Dep. Pedro Paulo (DEM/RJ), que regulamenta a regra de ouro.

Está prevista a visita de Guedes para participar de audiência na terça-feira

(29) para ser ouvido logo antes da apresentação do parecer do relator,

Dep. João Roma (REPUBLICANOS/BA). A tendência é que a proposta do

governo, caso haja, seja apensada a esta.

Além disso, os esforços da equipe econômica para viabilizar as

promessas do pacote do Pacto Federativo são visíveis e devem

predominar na mídia até o final do ano legislativo. Neste sentido, os

poderes estão alinhados e traçando estratégias comuns a fim de atrair

investidores para o país e organizar as finanças não só da União como,

também, de Estados e Municípios. Não obstante, é necessário considerar

que o tempo é curto para que haja tantas reformas dentro do prazo que o

próprio governo se propõe a executar.
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MPV 889/2019 – Saque-
aniversário do FGTS.           
Situação: 29/10 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

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

MPV 891/2019 – Antecipação de 
13º de beneficiários do INSS. 
Situação: 29/10 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

MPV 892/2019 – Publicações 
empresariais obrigatórias.  
Situação: 30/10 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

MPV 893/2019 – Transforma o 
COAF na Unidade de Inteligência 
Financeira.                               
Situação: 30/10 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório. 

MPV 894/2019 – Pensão a 
crianças com microcefalia 
decorrente do Zika Vírus.                              
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados. 

MPV 897/2019 – Crédito Rural.                
Situação: 29/10 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
do Plano de Trabalho. 

De olho nas MPs

Parecer do Marco do Saneamento Básico está 
na pauta de Comissão Especial

O PL 3261/2019, que atualiza o marco do Saneamento Básico, do senador

Tasso Jereissati (PSDB/CE), está na pauta de sua Comissão Especial, na

Câmara dos Deputados, para ser deliberado nesta quarta-feira (30), às

9h30. Depois de uma série de audiências públicas para debater o tema, o

relator da matéria, Dep. Geninho Zuliani (DEM/SP), apresentou parecer

pela aprovação, com substitutivo, modificando o texto que veio do

Senado. Além disso, o Dep. Fernando Monteiro (PP/PE) apresentou um

voto em separado que concorre com o substitutivo do relator.

O parecer do deputado já vêm sendo discutido na comissão há duas semanas. Na primeira vez em que esteve

na pauta, foi dada vista coletiva à matéria. Na semana passada, a oposição obstruiu a reunião, que acabou

sendo adiada. Nesse contexto, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, entregará ao relator,

antes de quarta-feira (30), sugestões de mudança no texto. O objetivo é tornar o parecer mais parecido com o

voto em separado do deputado Fernando Monteiro, que tem apoio de um grupo de governadores. Se o texto

apresentado for bem sucedido, a matéria pode ser aprovada na Comissão ainda nesta semana.

Relatório do projeto que apresenta um novo marco legal para o 
setor ferroviário pode ser apresentado nesta semana no Senado

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133432
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2182708
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2207613


Nesta semana, o plenário da Câmara dos Deputados tem duas matérias polêmicas: a Lei do Mar e o PL que

amplia o porte e posse de armas no Brasil, além de duas Medidas Provisórias que estão trancando a pauta. Já

o plenário do Senado Federal, em homenagem ao Outubro Rosa, deve votar o PDL que derruba portaria do

Ministério da Saúde, que restringe o acesso de mulheres de 40 a 49 anos aos exames de mamografia para

oioioi

que foram feitas ao projeto, dentre elas, o impasse no modo em que se dará a relação entre os atuais contratos

de concessão com as novas ferrovias privadas. Caso o parecer seja apresentado, deve haver pedido de vista

pelos senadores da comissão para análise do relatório.

Infraestrutura do Senado (CI) desta terça-feira (29), está sendo analisado

pelo senador Jean Paul Prates (PT/RN) desde fevereiro deste ano.

O projeto é de autoria do senador José Serra (PSDB/SP), e inova ao propor

o modelo de autorização no setor ferroviário, possibilitando a construção

e operação das malhas ferroviárias pelo setor privado. Hoje essas malhas

são concedidas ao setor privado pelo modelo de concessão, por um

determinado período de tempo.

De acordo com o senador Marcos Rogério (DEM/RO), presidente da CI, o

relatório estava recebendo sugestões do Ministério da Infraestrutura, o

que fez com que houvesse adiamento na apresentação do parecer pelo

relator, sendo esta a quarta vez em que o projeto consta na pauta da

comissão. A expectativa é que o parecer solucione algumas indagações
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Derramamento de óleo no Nordeste terá protagonismo no 
Legislativo

Prazo 30/10

PL 6754/2013 - Institui a Política 
Nacional de Prevenção do 
Diabetes e de Assistência Integral 
à Saúde da Pessoa Diabética.

PL 510/2019 - Altera a Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006 
(Lei Maria da Penha), para atribuir 
aos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a 
Mulher a competência para julgar 
as ações de divórcio e de 
dissolução de união estável, a 
pedido da ofendida, e a Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil).

Sanções da semana

O derramamento de óleo nas praias do Nordeste continuará nas discussões do Congresso Nacional esta

semana. Na terça-feira (29), a Comissão Externa do derramamento de óleo no Nordeste dará início às suas

atividades com uma reunião deliberativa para elaborar seu plano de trabalho. Já na pauta do plenário da

Câmara se encontra para discussão o PL 6969/2013, conhecido como “Lei do Mar”, que ganhou visibilidade

após o desastre nas praias.

Além disso, um pedido de criação de CPI para investigar a origem do óleo aguarda aprovação do presidente da

Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ). O pedido foi protocolado pelo Dep. João H. Campos (PSB/PE), com apoio de

mais de 250 deputados, que devem pressionar Maia para a instalação da CPI nos próximos dias. No último

sábado, o Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), criado para monitorar as manchas de óleo no litoral

nordestino, foi transferido do Rio de Janeiro para Brasília, dando indícios de que nesta semana o tema deverá

continuar reverberando pelos corredores do Congresso.

Câmara pode votar projetos polêmicos e Senado homenageia o 
Outubro Rosa

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=604557


detecção precoce de câncer de mama.

A Câmara dos Deputados deve concentrar esforços para a apreciação do PL 3723/2019, de autoria do Poder

Executivo, que trata sobre armas no Brasil. Esse projeto está na pauta há cinco semanas e é o primeiro item

após as Medidas Provisórias que sobrestam a pauta. As MPVs citadas são a MPV 890/2019, que trata do

Programa Médicos pelo Brasil e a MPV 894/2019, que trata da Pensão para crianças com microcefalia,

ambas ainda precisam de leitura para serem votadas. Já o Senado, após apreciação do PDL supracitado,

deve apreciar o PL 888/2019, que estabelece regime especial de tributação para projetos de incorporação de

imóveis residenciais de interesse social firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

.
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Arábia Saudita receberá Bolsonaro e estará em tema de audiência 
pública no Senado 

Dois eventos desta semana envolvem a Arábia Saudita. Nesta segunda (28), o presidente Jair Bolsonaro chega

ao país para cumprir a agenda de sua viagem à Ásia. Durante sua estada no país, Bolsonaro deve pedir ao

príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que volte a importar da fábrica da BRF nos Emirados

Árabes Unidos, já que o país reduziu as importações de frango na tentativa de reduzir sua dependência da

carne.

No dia seguinte (29), será realizada audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado

para debater as consequências econômicas e as ações a serem tomadas pela Agência Nacional do Petróleo,

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pela Petrobras por conta dos ataques às instalações petrolíferas do

país, que impactou o preço do petróleo no mundo. A audiência, que será às 9h, contará com a presença do

diretor da ANP, Aurélio Amaral, e do gerente executivo da Petrobras, Cláudio Rogerio Linassi Mastella.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2209381
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137836
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/138553
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136358
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