
Nesta quarta-feira (20), a deputada Joice Hasselmann

(PSL/SP) comparecerá à CPMI das Fake News para

prestar depoimento. A deputada, segunda figura

política a comparecer na CPMI, é esperada com alta

expectativa por conta do imbróglio que se deu entre

ela e a ala bolsonarista do PSL, após confusão interna

no partido, onde Joice se mostrou como desafeto do

Presidente, e culminou na sua retirada do cargo de

líder do governo no Congresso Nacional.

A deputada promete denunciar as “milícias virtuais”

que, de acordo com ela, estão atuando tanto

internamente no Palácio do Planalto quanto em

diversos cantos do Brasil, com o objetivo de

disseminar notícias falsas. A expectativa é que o seu

depoimento inflame ainda mais a crise que se instalou

no PSL e que, de fato, ela apresente provas quanto ao

O Presidente Jair Bolsonaro, o Embaixador Ernesto

Araújo, Ministro de Estado das Relações Exteriores, e

o Presidente da Câmara, Dep. Rodrigo Maia (DEM/RJ),

comparecerão, na próxima quinta-feira (21), ao

seminário "Novos Anseios da Política Externa

Brasileira: Renovar para Avançar”, a ser realizado por

iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional (CREDN) em parceria com a

Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O seminário, que ocorrerá na Câmara dos Deputados,

tem como objetivo refletir sobre a inserção

internacional do Brasil no novo ciclo político

inaugurado em 2019 e contará com mesas dedicadas

às relações com os Estados Unidos da América (EUA),

com Israel e com a República Popular da China.

Durante o evento, também será discutida a

cooperação Brasil-Organização do Tratado do

Atlântico Norte (OTAN) e as relações com a

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE).

aparelhamento das supostas milícias. Além da

presença de Joice Hasselmann, na terça-feira (19), a

CPMI sediará audiência pública para debater proteção

de dados, onde os assuntos que se espera sejam

tratados por Joice já podem ter início.

Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro irá à

Câmara dos Deputados participar de evento conjunto

entre a CREDN e a Confederação Nacional da

Indústria (CNI) para falar sobre a política externa

brasileira.

Na Câmara, o plenário possui quatro MPs

aguardando votação. A CCJC pode discutir a PEC da

segunda instância e o PL de parcerias público-

privadas pode receber seu parecer.

A CCJ do Senado também deve discutir uma PEC

sobre segunda instância, e no Congresso, a CPMI

das Fake News receberá a deputada Joice

Hasselman para prestar depoimento.

Cenário Geral
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Deputada Joice Hasselmann
comparecerá à CPMI das Fake 
News nesta semana

Bolsonaro vai à Câmara para 
participar de seminário sobre a 
Política Externa Brasileira



Esta semana, encontram-se na pauta do Plenário da Câmara dos Deputados diversos projetos de interesse

do governo. Há quatro medidas provisórias que aguardam deliberação dos deputados: a que institui o

Programa Médicos Pelo Brasil (MPV 890/2019); a que antecipa o 13º a beneficiários do INSS (MPV 891/2019);

xxxx
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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: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados. 

MPV 893/2019 Transforma o 
COAF na Unidade de Inteligência 
Financeira.                              
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados. 

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: 20/11 – Audiência 
Pública na Comissão Mista. 

De olho nas MPsRelatório do PL Parcerias Público-Privadas 
pode ser apresentado na Comissão Especial
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Está marcada para esta terça-feira (19) a apresentação, discussão e

votação do relatório do PL 7063/2017, que atualiza o marco regulatório de

concessões e parcerias público-privadas na Comissão Especial destinada a

discutir a matéria. O relatório estava em pauta na semana passada, no

entanto, a reunião foi cancelada devido ao ponto facultativo decretado pela

Câmara dos Deputados, em virtude do encontro dos presidentes do BRICS.

A expectativa é de que haja apenas a apresentação do parecer pelo relator,

deputado Arnaldo Jardim (Cidadania/SP).

A Comissão foi instalada em agosto e, desde então, realizou uma série de

audiências públicas, seminários e debates acerca do tema. Durante esse

tempo, o relator se mostrou disposto a colher sugestões tanto do governo

quanto do setor privado. O projeto, que foi amplamente discutido, deve ser

votado sem muitas barreiras na comissão ainda neste mês. Após a

apresentação do relatório, nesta terça-feira (19), deve haver pedido de vista

à matéria, como é de praxe. Com isso em vista, é provável que a votação

ocorra apenas na próxima semana, deixando a matéria pronta para ser

votada em Plenário, o que deve acontecer ainda neste ano.

PEC sobre segunda instância é pauta no Congresso

A Câmara e o Senado discutirão, esta semana, duas PECs que dispõe sobre possibilidade de prisão após

condenação em 2ª instância. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos

Deputados, a PEC 410/2018 é o único item da pauta da terça-feira (19). Já na Comissão de Constituição e

Justiça (CCJ) do Senado, a PEC 5/2019 é o primeiro item a ser discutido na reunião de quarta-feira (20).

Devido ao feriado e à reunião da cúpula do BRICS na última semana, as PECs não foram debatidas. Na

Câmara, há expectativas de que haja evolução a partir desta semana, já que existe acordo para votação.

No Senado, a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB/MS), afirmou que pretende trabalhar para

que a proposta também seja votada ainda esta semana. Três partidos, Podemos, NOVO e Cidadania,

declararam obstrução a outras votações na Câmara até que a PEC da segunda instância seja colocada como

pauta prioritária. Apesar desse movimento, o tema pode esfriar devido à aproximação do recesso

parlamentar de fim de ano, e à necessidade de se priorizar as reformas apresentadas pelo governo.

Pauta do Plenário da Câmara corre risco de obstrução

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137836
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137871
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2124888
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2170496
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135253


a que transforma o COAF na Unidade de Inteligência Financeira (MPV

893/2019); e a que dá pensão a crianças com microcefalia decorrente do

Zika Vírus (MPV 894/2019). É importante ressaltar que há um clima de

indisposição na Câmara dos Deputados, que pode causar obstrução na

pauta do Plenário. Essa situação se deve à promessa, ainda não

cumprida, pelo governo, de liberar emendas parlamentares caso a

xxxxxxxReforma da Previdência fosse aprovada.

Na semana passada, em um ato de sinalizar aos parlamentares que há disposição para cumprir com o acordo

feito para aprovação da Reforma da Previdência, o governo enviou ao Congresso Nacional um PLN, que libera

crédito ao orçamento para diversos órgãos públicos. A medida viabiliza o cumprimento do acordo,

possibilitando a execução de diversas emendas. Apesar de o projeto ainda não ter sido deliberado pela CMO,

ele já se encontra na pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional desta quarta-feira (20), o que dá

indícios da ocorrência de diálogo entre parlamentares e governo.

Há incertezas quanto as tratativas do governo com os parlamentares com relação ao acordo, podendo não ter

sido suficiente o envio do PLN para conter a insatisfação dos parlamentares e evitar a obstrução. Isso

prejudicaria principalmente a MP que institui o Programa Médicos pelo Brasil (MPV 890/2019), que precisa ser

aprovada na Câmara esta semana, já que perde vigência no dia 28/11, e ainda precisa passar pelo Senado.
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Prazo 19/11

MPV 866/2019 – Autoriza a 
criação da empresa pública NAV 
Brasil Serviços de Navegação 
Aérea S.A.

Sanções da semana

Polêmicas podem atrapalhar a tramitação das novas Medidas 
Provisórias
No próximo dia 20 se encerra o prazo para recebimento de emendas da MPV 904/19, que dispõe sobre a

extinção do DPVAT e do DPEM, e da MPV 905/19, que dispõe sobre o Programa Verde e Amarelo. Além disso, a

MPV 903/19, que prorroga contratos de médicos veterinários, pode receber emendas até hoje (18).

As duas últimas medidas provisórias apresentadas estão sendo amplamente criticadas. A MPV 904/19

extingue o seguro que é tido como importante benefício social, o DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre), pois o mesmo criava algum amparo financeiro

em casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistências médicas ou suplementares em casos

de acidentes de trânsito. Já a MPV 905/19 polemiza ao taxar beneficiários do seguro-desemprego, bem como

repete questões já tratadas anteriormente na MPV 881/19, da Liberdade Econômica, como a possibilidade de

trabalho aos domingos. Ambas as MPvs podem encontrar dificuldade para serem aprovadas. O governo tem

diversas pautas importantes no Congresso, como as PECs de ajuste fiscal e administrativo e a reforma

tributária, e pode não ter capital político suficiente para conseguir aprovar todas elas. Somado a isso, o PSL

deve se posicionar em oposição as propostas de Jair Bolsonaro tão logo ocorra a sua desfiliação. A oposição

deve explorar os pontos polêmicos do texto e, com isso, pode atrair os parlamentares do PSL ligados ao

presidente do partido, Luciano Bivar.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/138177
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/138553
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137836
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139756
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139736
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136531
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ANTT sediará audiência pública para debater acerca dos pisos 
mínimos na realização de fretes

Será realizada, nesta sexta-feira (22), Audiência Pública da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

sobre a Proposta de Resolução sobre pisos mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes,

instituído pela Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. A audiência acontecerá

no Edifício Sede da ANTT, às 10h.

Na última terça-feira (12), a Diretoria Colegiada da Agência decidiu por reestabelecer a vigência da Resolução

5.849, de 16 de julho de 2019, que cria regras referentes à política de pisos mínimos, com algumas alterações.

Entre essas alterações, o novo texto estabelece que o valor do pedágio deverá, obrigatoriamente, ser acrescido

aos pisos mínimos. Antes, não havia essa obrigatoriedade.

O assunto é polêmico, principalmente levando em conta o peso político atribuído aos caminhoneiros,

especialmente depois da Greve de Maio de 2018. A categoria deve ter, portanto, grande influência na decisão

final da Proposta de Resolução que estará em discussão.
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