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Cenário Geral 

  

Sessão Conjunta discutirá veto ao 

Orçamento Impositivo em meio a crise 

política  

Está agendada para amanhã (03/03) a sessão conjunta 

do Congresso Nacional que pode apreciar o veto do 

orçamento impositivo da LDO, além de outros sete 

vetos. Essa sessão acontece em um momento em que 

a relação entre os dois poderes está tensa, devido, 

principalmente, a um vídeo compartilhado pelo 

presidente Bolsonaro, que contém narrativa hostil aos 

poderes legislativo e judiciário.   

Ainda é incerta a derrubada do veto do orçamento 

impositivo, pois há discussão, liderada pelo governo, 

de manutenção do veto seguida de apresentação de um 

novo projeto sobre o tema. O novo bloco, formado na 

última semana pelo Centrão e partidos de direita, que 

conta com aproximadamente 70% dos deputados, é 

favorável ao orçamento impositivo, portanto, na Câmara 

dos Deputados, o veto deve ser derrubado com 

facilidade. Segundo o líder do novo bloco, este não é 

ideológico e deve focar sua atuação na CMO. Cabe 

ainda destacar que, historicamente, o Senado Federal 

encontra dificuldade em atingir o 

quórum necessário (41 senadores) para apreciação 

de vetos.   

 

MP do Contrato Verde e Amarelo deve 

ser aprovada na Comissão Mista 

Nesta terça-feira (03/03), será realizada reunião 

deliberativa da Comissão Mista destinada a examinar a 

MPV 905/2019, que institui o Contrato Verde e Amarelo. 

O parecer do relator, deputado Christino Áureo 

(PP/RJ), que foi apresentado, lido e teve vista 

concedida na semana anterior ao feriado de Carnaval, é 

pela aprovação da matéria, na forma de Projeto de Lei 

de Conversão (PLV).  

Em seu relatório, o deputado Christino Áureo amenizou 

alguns pontos da MP, que geraram polêmica entre o 

governo e a oposição. Entre esses pontos, 

foram incorporadas mudanças ao texto relacionadas 

ao trabalho aos domingos e feriados, principalmente 

quanto ao setor bancário, que teve o atual regime da 

CLT, de restrição ao trabalho aos domingos e feriados, 

mantido. O PLV também incorpora ao programa 

pessoas com mais de 55 anos. Apesar das mudanças, 

a reunião da comissão promete ser polêmica, todavia, 

o relatório deve ser aprovado ainda nesta terça-feira e 

seguir ao Plenário da Câmara dos Deputados. O prazo 

final de tramitação da matéria vence no dia 20/04. 

Nesta semana, a pauta do Congresso Nacional será 

dominada pela discussão sobre o veto ao Orçamento 

Impositivo em meio a uma crise política entre o governo e 

o legislativo. O Congresso ainda poderá aprovar, na 

Comissão Mista, a Medida Provisória do Contrato Verde e 

Amarelo.  

No Senado, o plenário poderá discutir o projeto que trata 

da autonomia do Banco Central, e a Comissão de 

Infraestrutura poderá votar o novo marco regulatório do 

setor elétrico.  

Outro destaque será o depoimento, na CPMI das Fake 

News, dos sócios da empresa acusada pelos disparos em 

massa de mensagens de WhatsApp durante a campanha 

eleitoral de 2018.  
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Reformas retornam para a agenda do governo 

Após muita discussão entre o governo e o legislativo é possível que a PEC da 

Reforma Administrativa seja encaminhada ao Congresso Nacional no final desta 

semana ou na próxima.   

Esta PEC, que deverá tratar sobre os servidores do Executivo nos três níveis da 

federação (federal, estadual e municipal), deverá propor, dentre outras 

mudanças, a extensão do estágio probatório para os servidores alçarem 

estabilidade em até 8 anos, avaliação de desempenho e a revisão dos salários 

iniciais de determinadas carreiras. Tudo isso em nome do aumento da eficiência 

e da produtividade do Estado, sem que essas mudanças afetem o direito 

adquirido dos servidores atuais.   

Outra pauta que retornou à agenda de prioridades foi a Reforma Tributária. A 

Comissão Mista que trata sobre o tema no Congresso Nacional irá começar seus 

trabalhos nesta quarta-feira (04). Esta comissão é composta por 25 senadores 

e 25 deputados que irão elaborar, com base nas propostas em tramitação (PEC 

45/2019 e PEC 110/2019) e nas contribuições que o governo enviará, uma 

proposta de consenso.   

Ao que tudo indica, as discussões sobre a Reforma Tributária devem girar em 

tordo de dois temas: a unificação de pelo menos 5 tributos em um, com a criação 

de uma espécie de Imposto Sobre Valor Agregado (IVA), e a desoneração da 

folha de pagamento e, como compensação, a criação de um novo imposto que 

incidiria sobre transações financeiras digitais. O presidente desta comissão, 

senador Roberto Rocha (PSDB-MA), afirmou que o objetivo é trabalhar com o 

prazo de 45 dias para a apresentação de uma proposta final. A proposta deverá passar pela CCJ e Plenário da 

Câmara antes de ser enviada ao Senado Federal.  

 

CI poderá votar o novo marco regulatório do setor elétrico 

Está prevista para esta terça-feira (03/03) a deliberação, na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado 

Federal, do PLS 232/2016, que estabelece o novo marco regulatório para o setor elétrico. O projeto está sob a 

relatoria do senador Marcos Rogério (DEM/RO), que apresentou a primeira versão do seu parecer em outubro de 

2019.   

Após intenso diálogo com o setor privado e agentes do governo, o relator leu a versão final do seu relatório no último 

dia 05/02 quando foi concedida vista coletiva à matéria. O projeto, que conta com o apoio do governo, deverá ser 

apreciado de maneira terminativa na CI ainda nesta semana, seguindo para análise da Câmara dos Deputados. No 

âmbito da Câmara dos Deputados, o projeto deverá enfrentar maiores resistências, uma vez que, o tema também 

está sendo discutido na Comissão Especial do PL 1917/2015 (Portabilidade da Conta de Luz) e na Comissão 

Especial do Novo Código de Energia Elétrica, que tem relatoria do Deputado Lafayette de Andrada 

(Republicanos/MG). 

MPV 897/2019 – Crédito Rural 
Situação: Aguardando votação no 
Senado Federal.  

MPV 898/2019 – Abono natalino do 
Programa Bolsa Família 
Situação: 03/03 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação de 
relatório. 

MPV 901/2019 – Transferência de 
terras da União a Roraima e Amapá  
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados. 

MPV 905/2019 – Programa Verde e 
Amarelo 
Situação: 03/03 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação de 
relatório. 

MPV 907/2019 – Embratur 
Situação: 03/03 – Audiência Pública 
na Comissão Mista.  

MPV 908/2019 – Auxílio emergencial a 
pescadores afetados por manchas de 
óleo 
Situação: 03/03 – Audiência Pública 
na Comissão Mista.  

MPV 910/2019 – Regularização 
fundiária  
Situação: 04/03 – Audiência Pública 
na Comissão Mista. 

 

De olho nas MPs 
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Autonomia do Banco Central no plenário do Senado 

Encontra-se na pauta do Plenário do Senado o PLP 19/2019, que prevê a autonomia do Banco Central. Com a 

aprovação da proposta, o objetivo do Banco Central passa a ser assegurar a estabilidade dos preços, suavizar as 

flutuações da atividade econômica e zelar pelo sistema financeiro. Acredita-se que a emenda do Sen. Eduardo Braga 

(MDB/AM), rejeitada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que inclui entre as competências do Órgão a 

perseguição ao controle da inflação, a estabilidade financeira, o crescimento econômico e o pleno 

emprego, seja incluída no texto. Caso a proposta seja debatida, será a primeira discussão sobre o assunto, 

desde 1991, no Plenário de uma das Casas Legislativas.  

Ultrapassada essa fase, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Destaca-se que na Câmara tramita o PLP 

112/2019, proposta encaminhada pelo Executivo acerca da autonomia do Banco Central. Ambos os textos possuem 

semelhanças, no entanto, o texto do Executivo transfere do Conselho Monetário Nacional ao Banco Central algumas 

atribuições sobre política monetária, pontos que não são tratados pelo texto que será votado no Senado. A 

expectativa é que, quando estiver na Câmara, haja acordo para trabalhar o texto aprovado pelo Senado, visto que o 

mesmo está com a tramitação mais adiantada.  

 

Coronavírus no Brasil 

A comissão externa que acompanha o enfrentamento do coronavírus no Brasil ouve nesta quarta-feira (04/04), o 

diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres. Na última semana de 

fevereiro, o Brasil registrou o primeiro caso de coronavírus na cidade de São Paulo, passando para dois o número de 

casos confirmados. Por conta do impacto da doença na economia global, o Ibovespa caiu 10% em apenas três dias, 

e o dólar fechou a R$ 4,47 na última sexta-feira (28/02). O risco de propagação da epidemia foi elevado para "muito 

alto" pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Apesar de ser prematuro avaliar o impacto econômico interno de um eventual surto, de certo, pode-se afirmar que, 

no melhor cenário, ou seja, em não havendo epidemia nacional, certamente haverá uma revisão na projeção do 

Governo para o crescimento do PIB, justificada, entre outros fatores, pelo reflexo da queda nas exportações 

brasileiras, especialmente com a China, o maior parceiro comercial do Brasil. Em janeiro, a Secretaria de 

Política Econômica havia alterado sua previsão para o crescimento da economia em 2020 de 2,32% para 2,40%. No 

entanto, os bancos especulam que ficará abaixo de 2%. A expectativa é de que o governo se manifeste até o fim da 

semana sobre novos números.  

 

CPMI das Fake News ouvirá responsáveis por empresa de disparo de mensagens 

Está convocada para esta terça-feira (03/02), às 14h, reunião da Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito (CPMI) - Fake News que ouvirá os três sócios da empresa AM4 Brasil Inteligência Digital LTDA, apontada 

como responsável pelos disparos em massa de mensagens de WhatsApp durante a campanha eleitoral de 

2018. A convocação dos sócios foi requerida pelo deputado Rui Falcão (PT/SP), que destacou, em seu 

requerimento, que, segundo a prestação de contas da campanha do presidente Jair Bolsonaro, a empresa recebeu 

um total de R$ 650 mil, sendo a maior prestadora de serviços do então candidato.   
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A CPMI segue como palco de desgaste para o presidente Jair Bolsonaro. A reunião da comissão, realizada no dia 

11/02, que ouviu o depoimento de Hans River, ainda deve repercutir até que sejam ouvidas as demais partes 

envolvidas, como a jornalista da Folha de S. Paulo, Patrícia Campos Mello, que investigou o assunto. Há 

expectativa de que os sócios esclareçam os procedimentos para os disparos e demais incongruências pendentes 

nos depoimentos colhidos até agora. Vale lembrar que o prazo de funcionamento da comissão vence em 13 de abril 

e ainda restam pendentes os depoimentos de 48 pessoas convocadas, além de estarem sob análise outros 

89 requerimentos de convocação, fora os convites já aprovados. A relatora, deputada Lídice da Mata (PSB/BA), 

articula prorrogar os trabalhos por mais dois meses.  
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