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RETROSPECTIVA 
DA SEMANA



CPI da Covid-19 é instalada

 Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada na terça-feira (27) no Senado 
Federal

 Pode se tratar do maior desafio político do presidente Jair Bolsonaro
 Omar Aziz (PSD-AM) será o presidente da CPI, com o senador Renan Calheiros

(MDB-AL) na relatoria
 Governo Federal tentou barrar Renan, mas acabou falhando
 Comissão terá a duração de 90 dias
 Alvos devem ser a compra de vacinas pelo Governo Federal e a atuação do ex-

ministro da Saúde Eduardo Pazuello
 Relatório final será encaminhado ao Ministério Público para eventuais 

criminalizações
 É formada por 11 integrantes, com minoria de senadores governistas



Mudanças no Ministério da Economia

 Quatro mudanças anunciadas e outras duas estão em fase de confirmação
 Principais saídas são de Waldery Rodrigues, da Secretaria Especial de Fazenda e de 

Vanessa Canado, assessora especial para reforma tributária
 Atual secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal assume o lugar de Waldery; Funchal 

é visto como unanimidade, coisa que Waldery não era
 Desde o começo do governo, pelo menos, 12 integrantes da pasta já deixaram seus 

postos
 Troca-troca busca mais sincronia entre pasta e Congresso Nacional
 Mudanças também podem ter acontecido por conta da reforma tributária
 Há certo cansaço do governo com o ministro Paulo Guedes, mas ele não corre risco de cair
 Mudanças não são consideradas como "debandada", e o mercado avaliou-as como 

saudáveis



Aras vê autonomia do BC como inconstitucional

 Procurador-geral da República, Augusto Aras se manifestou a favor de derrubar a lei que 
estabeleceu a autonomia do Banco Central

 Posição foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal na terça-feira (27), em 
processo movido pelo PT e PSOL

 Aras afirma que houve vício de iniciativa e afronta ao processo legislativo na 
aprovação da Lei Complementar 179/2021

 Aras diz que só o presidente da República poderia encaminhar um projeto com essa 
finalidade

 Projeto de iniciativa partiu do senador Plínio Valério (PSDB-AM) em 2019
 Depois da aprovação no Senado, o texto foi para a Câmara, que apensou à proposta o 

PLP 112/2019, de iniciativa do presidente Jair Bolsonaro



STF manda governo pagar renda básica a partir de 2022

 O Supremo Tribunal Federal determinou na segunda-feira (26) que o governo federal 
defina o valor de uma renda básica nacional

 Benefício social atenderá as despesas mínimas com alimentação, educação e saúde 
e deve começar a ser pago no próximo ano

 Marco Aurélio defendeu que o valor a ser pago deveria ser de um salário mínimo (R$ 
1.045) até que o governo regulamentasse o tema

 Projeto de Renda Básica da Cidadania foi sancionada pelo ex-presidente Lula (PT) 
em 2004 e estava em "stand-by“

 Medida pode ter impacto fiscal de aproximadamente R$ 195,3 bilhões por ano para 
os cofres da União, segundo cálculos do Ministério da Cidadania



Manifestações do dia 1º de maio

 Diversas manifestações contra e favor ao governo tomaram as ruas neste sábado 
(1º), dia do Trabalhador

 Em manifestações governistas, houve pedidos de intervenção militar
 Manifestações de oposição tiveram ampla presença dos movimentos sindicais
 Não devem ter consequências diretas ao governo já que não havia foco específico 

(como um pedido de impeachment ou votação importante)
 Termômetro para as eleições presidenciais de 2022, já que manifestações de ambos 

os lados tiveram vieses eleitorais
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O que acontece
nesta semana



CPI da Covid e votações

 A CPI da Covid iniciará seus trabalhos no Senado Federal a partir desta segunda-feira (3)
 Ex-ministros da Saúde, Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta (DEM-MG) serão ouvidos 

pela comissão na terça-feira (4)
 Na quarta-feira (5), o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello — um dos principais focos 

da CPI — dará seu depoimento
 O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra 

Torres, serão ouvidos na quinta-feira (6)
 Projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e tipifica crimes como o de insurreição 

deve ser votado na Câmara na quarta-feira
 Congresso em sessão conjunta vota na terça-feira (4) o PL que restabelece cerca de R$ 20 

bilhões ao Orçamento de 2021 para o pagamento de benefícios sociais, além dos vetos 
presidenciais pendentes sobre a compra de vacinas e o apoio à internet para a educação 
básica



Reforma Tributária dá sinais de vida

 A Reforma Tributária ganhou fôlego após tweets de Arthur Lira (PP-AL) prometendo 
agenda reformista

 Relação com o Ministério da Economia e Paulo Guedes estaria melhor, além disso, saída 
de Vanessa Canado, que tratava da pauta da reforma tributária, injetam ânimo na pauta

 Atores políticos estão tentando empurrar reformar “na marra”; há grande esforço pela 
pauta no Governo Federal, porém ela encontra-se emperrada

 Último presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) tentou pautá-la, mas falhou
 Há alinhamento de Lira com equipe econômica para uma reforma fatiada, que teria mais 

chances de ser aprovada, pois simplificaria a questão e poderia ser feita de forma 
infraconstitucional

 Texto do projeto deve ser publicado nesta segunda-feira (3) 



Outras pautas

 Reforma administrativa está seguindo. Relator do projeto, o deputado Darci de Matos 
(PSD-SC) deve apresentar texto na CCJ no dia 14 de maio

 Se aprovada, será criada a comissão especial, onde haverá debates mais incisivos
 Nesta segunda-feira (3) haverá audiência pública sobre o assunto com servidores 

públicos.
 A expectativa é que a reforma seja concluída no segundo semestre de 2021
 Pautas diversas, como a própria reforma administrativa, a MP da Eletrobras e a PL do Mar 

devem avançar no Senado mesmo durante a CPI da Covid, que não é vista como 
impedimento para o avanço destas pautas

 MP da Eletrobras deverá ser votada ainda em maio na Câmara, mas deve ser complicar no 
Senado pelo nível dos debates. Governo está otimista, mas crê que ela não será aprovada 
como veio, passando por ajustes. MP deve ser votada em junho no Senado.



Política
Internacional



EUA: 100 dias de Biden e busca por estímulos na economia

 O governo de Joe Biden chegou aos 100 dias. O presidente fez um discurso na data, com 
ênfase na questão de empregos e do financiamento de novos auxílios e pacotes 
econômicos. Posicionamento foi bem recebido por seus pares e pelo mercado.

 Nem tudo são flores: esses novos auxílios e pacotes dependeriam diretamente do 
aumento de impostos, especialmente sobre empresas. Essas medidas não teriam apoio 
do partido Republicano e por Democratas mais alinhados ao centro.

 Biden não tem amplo apoio do Congresso e o timing não é dos melhores, já que as midterm
elections podem mudar as bases; atualmente, os Democratas possuem mínima maioria no 
Congresso.

 O presidente americano tem dois anos garantidos para avançar sua agenda; como é o 
presidente mais velho já eleitos nos EUA, Biden afirmou que não irá concorrer à reeleição, 
limitando o tempo de ação para seus projetos políticos e de Estado



Irã e Arábia Saudita e aliança contra desinformação russa

 Dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, além de rivais históricos, Irã e Arábia 
Saudita estão aproveitando o vácuo deixado pelos EUA para estreitar relações, numa 
aproximação mediada pela China

 Questão afeta a possibilidade de um acordo nuclear com o Irã, já que pujança econômica 
trazida pela China tira parte do efeito das sanções feitas pelos EUA. Já na Arábia Saudita, a 
morte do jornalista Jamal Khashoggi afetou sua relação com os americanos, permitindo 
maiores laços com os asiáticos

 Acordos podem afetar muita coisa, inclusive o preço do petróleo. Não é possível ainda 
mensurar se acontecimentos trarão mais ou menos volatilidade. No mais, trazer o foco da 
tensão de volta para o Oriente Médio ajuda a China, que se vê cada vez mais como alvo 
dos EUA.

 O Reino Unido, os EUA, o Canadá e Austrália querem combater o mecanismo de 
desinformação da Rússia, fazendo ações em parceria com as redes sociais.
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