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Após a indicação do Deputado Delegado Marcelo Freitas

(PSL/MG), feita na última semana, o Ministro Paulo Guedes

estará na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara,

na próxima quarta-feira, para debater com os

parlamentares os principais temas da Nova Previdência. No

Senado está prevista, também para quarta-feira, a criação

de uma Comissão Especial para acompanhar a tramitação

da proposta enquanto ela estiver na Câmara. A Comissão

será presidida pelo Senador Otto Alencar (PSD/BA) e terá

como relator o Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE). A

expectativa com a criação da comissão é que, ao

acompanhar de perto as discussões e acordos feitos na

Câmara, os senadores possam votar a PEC com mais

celeridade quando esta chegar ao Senado.

Esses movimentos ajudam a aplacar o pessimismo que

rondava a tramitação da Reforma nas últimas semanas. A

expectativa do Presidente da Câmara é conseguir votar a

PEC na CCJ no dia 17 de abril. Para que isso seja possível, o

relator deverá apresentar seu parecer já na próxima

semana. O atraso das últimas semanas, contudo, dificulta o

plano de aprovar a PEC na Câmara ainda no primeiro

semestre. Apesar de ser possível concluir a votação na

Câmara ainda no primeiro semestre, os prazos estão

bastante apertados e novos contratempos poderão atrasar

definitivamente o calendário.

Reforma da Previdência começa a 
andar
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Ministros visitam Comissões no 
Congresso 
Nessa semana, o Congresso Nacional receberá quatro

ministros para audiências públicas. Na Câmara dos

Deputados, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher

receberá a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos

Humanos, Damares Alves, na terça-feira (02/04), às 14h. A

Comissão de Viação e Transportes receberá o Ministro da

Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, na quarta-feira

(03/04), às 10h30. A Comissão de Seguridade Social e

Família receberá o Ministro da Saúde, Luiz Henrique

Mandetta, para apresentação do relatório do Banco

Mundial: "Proposta de Reforma do Sistema Único de Saúde

Depois de muita discussão, a reforma da previdência

começou a caminhar. O relator na CCJC, deputado

Delegado Marcelo Freitas (PSL/MG), deve entregar seu

parecer no dia 09/04. Enquanto isso, no Senado será

instalada uma comissão para acompanhar a tramitação

dessa PEC na câmara. Bolsonaro tem enfrentado

reações negativas ao novo rumo que tem dado às

relações exteriores do Brasil. O presidente indicou que irá

transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém antes

do fim de seu governo. Ainda nessa semana, quatro

ministros devem ir ao Congresso para dialogar sobre

suas pastas. O ministério da Infraestrutura irá leiloar na

próxima sexta-feira 6 áreas portuárias e é aguardado

um investimento de aproximadamente R$430 milhões.

Viagem de Bolsonaro a Israel
Jair Bolsonaro está, desde sábado, em Israel onde cumpre

agenda até o próximo dia 02 de abril. A viagem, que pode

ter sido uma estratégia do presidente para agradar aliados

evangélicos, busca ampliar as relações entre os dois

países, principalmente, nas áreas de aquicultura, agricultura

e tecnologia. Em seu primeiro discurso em solo israelense,

Bolsonaro quebrou a formalidade e se referiu a Benjamin

Netanyahu como ‘irmão’. No próximo dia 9, ocorrerá

eleições para primeiro-ministro em Israel e, a proximidade

entre os dois pode ser utilizada por Natenyahu como

demonstração de apoio internacional, e pode ajudar a

campanha do então primeiro-ministro que está

enfraquecido por diversas denúncias de corrupção.

Entretanto, o principal ponto de aflição dessa viagem foi a

criação de um escritório comercial em Jerusalém. O

escritório não tem status diplomático, mas acena para a

possibilidade de firmar a embaixada em Jerusalém. A

criação desse escritório pode gerar desconforto com os

países árabes, grandes parceiros comerciais do Brasil.

Embaixadores desses países já solicitaram reunião com

Bolsonaro e o ministro das relações exteriores assim que

eles voltarem de Israel. A retaliação desses países pode

custar caro, haja visto que em 2018 a balança comercial

Brasil-Países Árabes foi superavitária em $5,2 bilhões.



MPV 855/2018 – Distribuidoras de 
Energia.                                       
Situação: Matéria com a relatoria. 

MPV 856/2018 - Contratação de 

prestador emergencial e temporário do 

serviço público de distribuição de 

energia elétrica.                         

Situação: Aguardando designação de 

relator.

MPV 857/2018 - – Abre crédito 

extraordinário de 75,28 milhões para a 

situação dos refugiados da Venezuela.   

Situação: Aguardando designação de 

relator.

MPV 858/2018 - Extinção da empresa 

binacional Alcântara Cyclone Space.  

Situação: Pronta para a pauta na 

Câmara dos Deputados. 

MPV 859/2018 - Recursos do FGTS 

para crédito a hospitais filantrópicos.  

Situação: Matéria com a relatoria. 

MPV 860/2018 – Doação para as 

Nações Unidas – Refugiados.  

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 861/2018 - Transferência da 

Junta Comercial do DF.            

Situação: Matéria com a relatoria. 

MPV 862/2018 - Altera Estatuto da 

Metrópole.                                   

Situação: Matéria com a relatoria. 

MPV 863/2018 - Abertura do setor 

aéreo ao capital estrangeiro.       

Situação: Matéria com a relatoria. 

MPV 864/2018  - Recursos para 

intervenção federal no Estado de 

Roraima.                                      

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 865/2018 – Abre crédito 

extraordinário de R$ 225,7 milhões 

para a intervenção de Roraima.

Situação: Aguardando designação de 

relator. 

MPV 866/2018 - Empresa pública 

NAV Brasil Serviços de Navegação 

Aérea S.A.                                   

Situação: Matéria com a relatoria. 

De olho nas MPsBrasileiro", na quinta-feira (04/04), às 9h30. Já no Senado, a Comissão de

Relações Internacionais receberá o Ministro das Relações Exteriores, o

Embaixador Ernesto Araújo, na quinta-feira (04/04), às 10h.

Tanto Luiz Henrique Mandetta, quanto Tarcísio de Freitas, devem ter reuniões

mais tranquilas. A visita do Ministro da Infraestrutura deverá ter como pauta

mais importante o Leilão da Ferrovia Norte-Sul, ocorrido na última quinta-feira

(28/03), e que gerou algumas discussões entre os parlamentares. Ainda assim,

a pasta de Tarcísio é uma das mais eficientes até agora, cumprindo as metas

estabelecidas para os primeiros cem dias de governo, o que faz com que o

Ministro chegue com certa moral ao Congresso. Com relação à pasta da Saúde,

Mandetta já se apresentou à Câmara na última semana e deve ser menos

protagonista nessa audiência. Por outro lado, as reuniões com a Ministra

Damares Alves e com o Ministro Ernesto Araújo deverão ser tumultuadas.

Desde suas posses, ambos colecionam polêmicas. Na Câmara, na última

semana, o Embaixador foi confrontado diversas vezes sobre posturas tomadas

durante sua gestão. A visita do também polêmico Ministro da Educação, Vélez

Rodrigues, na semana passada - que durou mais de quatro horas e foi

recheada de críticas por parte dos deputados - pode servir como um indicativo

de que os deputados não devem pegar leve com os Ministros.
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Mudanças na Lei Rouanet
Na última sexta-feira (29.03), o Ministro da Cidadania, Osmar Terra, afirmou que

durante essa semana seria anunciado as mudanças da Lei Rouanet. O tema

vem sendo debatido desde as eleições presidenciais como uma das promessas

de campanha do Presidente Bolsonaro, mas, até então, nada foi feito.

A polêmica em torno das mudanças é com relação ao público que receberá os

incentivos da Lei. Segundo o Presidente Jair Bolsonaro, a lei, no modelo que se

encontra hoje, favorece uma classe de artistas que, em troca dos incentivos,

apoiavam o governo do PT. A Lei será renomeada para “Lei de Incentivo à

Cultura” e, a proposta é que a partir de agora esses recursos sejam

direcionados a artistas locais e não famosos de regiões distintas do eixo Rio-

São Paulo. Haverá, ainda, um corte no teto de incentivo, hoje de R$ 60 milhões.

Orçamento impositivo
A PEC 34/2019, que dá caráter impositivo a parte das emendas orçamentárias

das bancadas estaduais, encontra-se na pauta da CCJ e do Plenário do Senado

da próxima quarta-feira. O relatório do Senador Esperidião Amin (PP/SC) será

lido às 10h na CCJ e segue para o Plenário às 14h, como foi acordado entre os

líderes. O texto que se encontrava na Câmara desde 2015 foi aprovado na

semana passada em dois turnos na Casa e deve ser votado ainda este

semestre no Senado. Apesar de o clima ser receptivo na Casa, a matéria ainda

deve ser analisada com cautela.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135983


MPV 867/2018 - Programa de 

Regularização Ambiental.         

Situação: Matéria com a relatoria. 

MPV 868/2018 - Altera o marco legal 

do saneamento básico.             

Situação: Matéria com a relatoria. 

MPV 869/2018 - Proteção de dados 

pessoais.                                       

Situação: Matéria com a relatoria. 

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.

MPV 873/2019 – Contribuição 

Sindical.                                       

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 875/2019 – Auxílio Emergencial 

Pecuniário para Famílias de 

Brumadinho.                                

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 876/2019 – Arquivamento dos 

atos constitutivos de empresas 

mercantis.                                    

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 877/2019 – Tributação de 

passagens aéreas de órgãos públicos. 

Situação: Aguardando designação de 

membros da comissão 

MPV 878/2019 – Contratos 

temporários de pessoal do Iphan. 

Situação: Aguardando instalação da 

comissão.
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Pacote anticrime começa a caminhar no
Congresso
Depois de duas semanas de trocas de farpas pelas redes sociais e de

desentendimento entre os Poderes Legislativo e Executivo, a semana que se

inicia promete ser mais tranquila, com o início do tramite do Pacote Anticrime

no Senado. Com a necessidade de dar prioridade à reforma da previdência,

restou acordado entre o Ministro da Justiça, senadores e os presidentes das

duas casas, que projetos idênticos ao Pacote Anticrime de Moro seriam

apresentados no Senado, a fim de desafogar um pouco a pauta da Câmara e

dar celeridade à sua tramitação. Assim, na última quinta-feira (28.03), três

projetos (PL 1.865/2019; PL 1.864/2019 e PLP 89/2019) foram protocolados

pela Senadora Eliziane Gama (PPS/MA), com apoio de 5 líderes partidários e

mais de uma dezena de outros senadores. Ainda no intuito de dar celeridade ao

andamento do pacote, a Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,

Senadora Simone Tebet (MDB/MS), já designou os relatores dos três projetos

naquela comissão e prometeu pautá-los assim que os pareceres forem

apresentados. O projeto que trata do combate à corrupção, ao crime

organizado, e aos crimes violentos (PL1.864/2019), ficará a cargo do senador

Marcos do Val (PPS-ES), que prevê que a votação na CCJ só ocorra no mês de

maio, uma vez que o projeto trata de matérias polêmicas e que demandarão

mais discussões. Já o texto que trata da criminalização do Caixa 2 de

campanha (PL1.865/2019) ficará sob a relatoria do senador Marcio Bittar

(MDB-AC), que pretende apresentar seu parecer já na próxima sexta-feira,

assim que terminado o prazo para a apresentação de emendas e prevê o início

das votações para a segunda semana de abril. Por fim, o PLP 89/2019, que

define quais as competências da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral para

julgar crimes e conduzir investigações, ficou sob relatoria de Rodrigo Pacheco

(DEM-MG). Aparentemente os atritos entre Legislativo e Executivo estão

arrefecendo, a escolha de relatores afinados com a matéria que se discute

mostra a intensão do Senado de acelerar o tramite da matéria e entregá-la o

quanto antes para ser votada na Câmara.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136028
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136033
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136034
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