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Cenário Geral
A semana que deveria ser a mais importante e positiva

para o governo Bolsonaro, com o retorno do Presidente a

Brasília e a apresentação da Nova Previdência, começa

pautada por uma crise política. O imbróglio sobre a

demissão de Gustavo Bebbiano da Secretaria Geral se

desdobrou durante o final de semana com os recados

dados pelo, até então, braço direito do presidente, o que

sinalizou que a crise pode ganhar outros contornos ao

invés de arrefecer. A expectativa do Palácio é de que o

anúncio da Nova Previdência seja capaz de mudar a

pauta e tirar os holofotes de Carlos e Bebbiano, a

conferir. Enquanto isso, no Congresso começam a ser

definidas as presidências das comissões permanentes,

enquanto aguardamos a definição do presidente sobre

os líderes do Governo no Senado e no Congresso.
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Na última semana, o Senado federal elegeu os presidentes

de suas 13 comissões permanentes. Ao contrário do que

ocorreu na eleição para a Presidência da Casa, dessa vez

foi costurado um amplo acordo que respeitou a

proporcionalidade das bancadas e permitiu que as

eleições ocorressem sem nenhum problema. A Câmara,

por sua vez, sequer definiu as distribuição das

presidências. Está prevista para segunda-feira (18) reunião

de líderes para se tentar um acordo a respeito.

No Senado, o desenho das Comissões agrada ao governo,

uma vez que garantiu aos apoiadores do Presidente Davi

Alcolumbre o comando das principais comissões do

Senado, com a Senadora Simone Tebet (MDB/MS) no

comando da Comissão de Constituição e Justiça e o

Senador Omar Aziz (PSD/AM) no comando da Comissão

de Assuntos Econômicos. Simone Tebet, que se projeta

como uma das principais figuras dessa legislatura tem

demonstrado que garantirá celeridade nos projetos de

importância nacional, como a Previdência.

Na Câmara, diante da falta de acordo entre e dentro das

legendas, é provável que a eleição só ocorra depois do

Carnaval. Os principais embates no momento são pela

Presidência da Comissão de Constituição e Justiça,

garantida ao PSL mas ainda em disputa dentro da

bancada, e pela Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

No caso da CFT, o PSL pleiteia o comando da Comissão,

contudo, há resistência de alguns partidos do bloco, em

especial o MDB, que defendem que o PSL não pode ficar

com o comando das duas principais comissões da casa.

Outras comissões importantes como a CSSF e CVT já tem

um cenário mais claro e devem ficar com as bancadas do

DEM e MDB respectivamente.

Senado define presidências das
comissões, Câmara ainda busca
acordo
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Comissões permanentes Senado Federal

Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ)

Simone Tebet (MDB-MS)

Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE)

Omar Aziz (PSD-AM)

Comissão de Serviços de 
Infraestrutura (CI)

Marcos Rogério (DEM-RO)

Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte (CE)

Dário Berger (MDB-SC)

Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional (CRE) Nelsinho Trad (PSD-MS)

Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) Romário  (PODE-RJ)

Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH)

Paulo Paim  (PT-RS)

Comissão de Meio Ambiente 
(CMA)

Fabiano Contarato (REDE-ES)

Comissão de Transparência, 
Governança, Fiscalização e 

Controle 
e Defesa do Consumidor (CTFC)

Rodrigo Cunha (PSDB-AL)

Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo (CDR)

Izalci Lucas  (PSDB-DF)

Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e 

Informática (CCT)
Vanderlan Cardoso (PP-GO)

Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária (CRA)

Soraya Thronicke (PSL-MS)

Comissão Senado do Futuro 
(CSF)

Não instalada



Perdem validade em março:

MPV 852/2018 – Gestão de imóveis da 

União.                                              

Situação: PLV pronto para a pauta no 

plenário do Senado. 

MPV 853/2018 – Reabre o prazo de 

opção para o regime de previdência 

complementar.                               

Situação: Aguardando leitura no Senado 

Federal.

MPV 854/2018 – Antecipação de 

honorários periciais.                      

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão. 

Outras MPs

MPV 855/2018 – Distribuidoras de 

Energia.                                       

Situação: Aguardando votação na 

Comissão.

MPV 856/2018 - Contratação de 

prestador emergencial e temporário do 

serviço público de distribuição de 

energia elétrica.                         

Situação: Aguardando designação de 

relator.

MPV 858/2018 - Extinção da empresa 

binacional Alcântara Cyclone Space.  

Situação: Aguardando votação na 

Comissão.

MPV 859/2018 - Recursos do FGTS 

para crédito a hospitais filantrópicos.  

Situação: Aguardando votação na 

Comissão.

MPV 860/2018 – Doação para as 

Nações Unidas – Refugiados.  

Situação: Aguardando votação na 

Comissão.

MPV 861/2018 - Transferência da 

Junta Comercial do DF.            

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 862/2018 - Altera Estatuto da 

Metrópole.                                   

Situação: Aguardando votação na 

Comissão.

MPV 863/2018 - Abertura do setor 

aéreo ao capital estrangeiro.       

Situação: Aguardando votação na 

Comissão.

De olho nas MPs

Com 18 dias do funcionamento do Congresso, o time de líderes do governo ainda

não está completo. Há apenas a definição do líder do governo na Câmara, o

deputado Major Vitor Hugo (PSL/GO). Com a volta do Presidente Jair Bolsonaro é

provável que nessa semana já tenhamos uma definição dos líderes do Senado e

do Congresso Nacional. No Senado se discute o nome do senador Fernando

Bezerra (MDB/PE) e para o Congresso Nacional é cotado o nome da deputada

Joice Hasselmann (PSL/SP). O nome de Joice enfrenta resistências, uma vez que

o PSL já ocupa a liderança do governo na Câmara.

A demora em designar os líderes agrava o problema do governo que ainda não

conseguiu coordenar uma base no Congresso, o que dificultará a aprovação de

matérias de grande impacto, que necessitam de um maior número de

parlamentares para aprovação. Na Câmara, o líder Major Vitor Hugo, apesar de

deter a confiança do Presidente Jair Bolsonaro, vem demonstrando dificuldade

em agregar os partidos e os demais líderes da base governista. No Senado,

apesar de ser considerado um bom nome, Fernando Bezerra é visto com

desconfiança por alas do Planalto, especialmente após a confusa eleição para sua

Presidência.
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Governo começa terceira semana de
atividades no Congresso com apenas um líder
definido

Medidas Provisórias
Há 21 medidas provisórias pendentes de votação no Congresso Nacional sendo

que dessas apenas três foram editadas pelo governo do presidente Jair

Bolsonaro:

• MPV 870/2019 - que estabelece a nova estrutura ministerial, reduzindo de 29

para 22 o número de órgãos com status de ministério. Ao seu texto foram

apresentadas 541 emendas, dentre as quais a que pretende desvincular o

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da

Justiça;

• MPV 871/2019 - que visa aprimorar a concessão, a revisão e a análise de

benefícios previdenciários que foram e que poderão ser concedidos, visando o

combate fraudes e irregularidades. Ao seu texto foram apresentadas 577

emendas, dentre as quais propostas de alteração global do texto inicialmente

apresentado;

• MPV 872/2019 - que amplia o prazo de gratificação paga a servidores cedidos

à AGU. Ao seu texto foram apresentadas 10 emendas.

Além dessas, outra Medida Provisória recebeu emendas de parlamentares da

atual legislatura. Trata-se da MPV 869/2019 que prorrogou por mais seis meses a

vacatio legis da LGPD (Lei 13.709 de 2018) e criou a Autoridade Nacional de

Proteção de Dados (ANPD). Ao seu texto foram apresentadas 176 emendas,

dentre as quais a que sugere a desvinculação da ANPD da Presidência da Repú-



MPV 864/2018  - Recursos para 

intervenção federal no Estado de 

Roraima.                                      

Situação: Aguardando votação na 

Comissão.

MPV 865/2018 - R$ 225,7 milhões 

para a intervenção de Roraima. 

Situação: Aguardando designação de 

relatoria.

MPV 866/2018 - Empresa pública 

NAV Brasil Serviços de Navegação 

Aérea S.A.                                   

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 867/2018 - Programa de 

Regularização Ambiental.         

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 868/2018 - Altera o marco legal 

do saneamento básico.             

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 869/2018 - Proteção de dados 

pessoais.                                       

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 870/2019 - Organização da 

Presidência e dos Ministérios. 

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 871/2019 - Combate a 

irregularidades em benefícios 

previdenciários.                           

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 872/2019 - Gratificações dos 

servidores da AGU.                       

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.
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-blica, sua independência administrativa e o retorno das sanções aplicáveis.

Todas as Medidas Provisórias mencionadas acima estão aguardando a

instalação de sua respectiva Comissão Mista e a designação de seus membros.

Por fim, vale mencionar a possibilidade de o governo apresentar uma nova

Medida Provisória, ainda nessa semana, para tratar sobre a segurança de

barragens, um tema que está sendo largamente discutido no Congresso Nacional

e que é objeto de Comissão Parlamentar de Inquerido no Senado Federal e uma

Comissão Externa Temporária na Câmara dos Deputados.

Governo deve enviar proposta da nova
Previdência essa semana
A Proposta de Emenda Constitucional para reforma da Previdência está pronta. De

acordo com Rogério Marinho, Secretário Especial da Previdência e Trabalho,

Bolsonaro definiu que a idade mínima para aposentadoria será elevada até o limite

de 62 anos para mulheres (em 2031) e 65 anos para homens (em 2029), uma

mudança gradual que ocorrerá ao longo dos próximos 12 anos. Outros temas

importantes são: a inclusão na proposta de um sistema de capitalização, a

desvinculação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Salário Mínimo,

aposentadorias rurais, aposentadorias especiais e a situação dos militares, mas

esses detalhes só serão apresentados ao Congresso Nacional na próxima quarta-

feira (dia 20), mesmo dia em que o presidente Bolsonaro deve fazer um

pronunciamento à nação sobre o tema.

O governo sinalizou que pretende aprovar a reforma no primeiro semestre deste

ano, mas tudo indica que sua tramitação será normal e levará, no mínimo, 3

meses para ser aprovada na Câmara. O fator que pode viabilizar a intenção do

governo foi levantado pelo presidente do Senado, Senador Davi Alcolumbre

(DEM/AP), e trata-se da possibilidade de o Senado criar uma subcomissão para

acompanhar os trabalhos na Câmara e eventualmente adiantar sugestões e

discussões sobre o texto.

O prazo proposto é apertado, mas possível. Para cumpri-lo sem descaracterizar

os principais aspectos do texto proposto, Bolsonaro vai precisar articular a

criação de uma base no Congresso e gerenciar as crises que afetam a reputação

de seu governo, como a confusão da última semana em torno do Ministro da

Secretaria Geral da Presidência, Gustavo Bebbiano.

As definições sobre a Nova Previdência e a expectativa com o texto da reforma

animaram o mercado na última semana. Há um sentimento, confirmado por

recente pesquisa do BTG Pactual, de que a grande maioria do Congresso é

favorável a reforma (82% dos Deputados e 89% dos Senadores segundo a

pesquisa). Em um cenário altamente favorável como o que parece ser o caso,

parece razoável crer que a reforma seja aprovada, contudo, a grande questão

passa a ser: qual reforma?

https://www.fsb.com.br/noticia/conheca-a-pesquisa-da-fsb-e-da-btg-pactual-sobre-a-previdencia-social-no-brasil/
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Lideranças Congresso 2019

Partido Líder 2019

PT Paulo Pimenta

PSL Delegado Waldir

PP Arthur Lira

PSD André de Paula

MDB Baleia Rossi

PR José Rocha

PSB Tadeu Alencar 

PRB Jhonatan de Jesus

DEM Elmar Nascimento

PSDB Carlos Sampaio

PDT André Figueiredo

SD Augusto Coutinho

PODE José Nelto

PSOL Ivan Valente

PTB Pedro Lucas Fernandes

NOVO Marcel Van Hattem

PPS Daniel Coelho

PROS Toninho Wandscheer

PSC Paulo Martins

AVANTE Luis Tibé

PV Leandre

PCdoB Orlando Silva

PATRI Fred Costa

Governo: Major Vitor Hugo (PSL)

Partido Líder 2019

MDB Eduardo Braga

PSD Otto Alencar

PSDB Roberto Rocha

PODE Alvaro Dias

PP Daniella Ribeiro

DEM Rodrigo Pacheco

PT Humberto Costa

PDT Weverton Rocha

PSL Major Olimpio

PROS Telmário Mota

REDE Randolfe Rodrigues

PSB Jorge Kajuru

PPS Eliziane Gama

PR Jorginho Mello

PRB Mecias de Jesus

PSC Zequinha Marinho

Câmara do Deputados Senado Federal

*Por não atingirem a cláusula de barreira, a Rede, o PMN e

o Democracia Cristã (DC) não participam do colégio de

líderes, tendo apenas representantes, respectivamente:

Joênia Wapichana, Eduardo Braide e Luiz Antônio Corrêa.
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