
A Câmara dos Deputados tem nove Medidas

Provisórias na pauta do Plenário, e deve correr para

aprovar as de maior interesse antes que vençam os

prazos. As comissões da Câmara também deverão

estar movimentadas com a presença da ministra

Tereza Cristina na Comissão de Agricultura, e com a

realização de audiências públicas sobre a Lei do Gás

na CME e sobre apostas online na Comissão do

Esporte.

Ainda essa semana, poderá ser lançado pelo

governo federal o Plano de Estabilidade Fiscal, e

ainda, o MCTIC pode publicar regulamentação para

a Lei Geral das Antenas.

Na tentativa de salvar pelo menos algumas dessas

Medidas, Governo e deputados precisarão construir

um amplo acordo, algo complexo diante da atual

conjuntura política. Para isso, enfrentarão, ao

menos, três desafios. O primeiro, e mais óbvio, é

decidir quais MPs serão salvas e quais serão

sacrificadas. Tarefa complexa, pois há forte pressão

para aprovação de pelo menos cinco delas. O

Governo pressiona pela aprovação da Reforma

Administrativa (870) e pela MP de combate a

fraudes no INSS (871). Os ruralistas querem a

aprovação da MP 867 (adesão ao PRA), enquanto a

Indústria capitaneia a pressão para aprovação da

MP do saneamento (868). Há ainda pressão de

grupos da sociedade civil e empresas pela

aprovação da MP 869 (ANPD), que também tem a

preferência de boa parte da oposição.

O segundo desafio é regimental. Qualquer acordo

para se priorizar alguma das Medidas acima irá

esbarrar na votação das MPs 863 e 866, uma vez

que ambas possuem prioridade sobre as demais, ou

seja, precisam ser votadas antes a fim de abrir

caminho para as outras. Qualquer manobra

regimental para resolver essa situação necessita de

apoio dos líderes.

Por fim, e talvez o maior desafio, qualquer acordo

que porventura seja construído pelos líderes

precisará sobreviver à dinâmica do Plenário que, há

duas semanas, acabou por inviabilizar a votação da

MP 870, mesmo com a existência de um acordo

prévio apoiado pelo Planalto.

Nove Medidas Provisórias estão na pauta do Plenário

da Câmara nesta semana, todas elas com prazo para

votação apertado, correndo risco de perder sua

eficácia. A situação mais delicada é a da MP

863/2018 (abertura do setor aéreo para empresas

estrangeiras), que perde eficácia na próxima quarta

(22) e já é dada como perdida.

As demais, MP 866/2018 (Infraero), 867/2018 (adesão

ao Programa de Regularização Ambiental - PRA),

868/2018 (Saneamento), 869/2018 (cria a Autoridade

Nacional de Proteção de Dados - ANPD), 870/2019

(Reforma Administrativa), 871/2019 (combate a

fraudes no INSS) e 872/2019 (gratificação dos

servidores da AGU); perdem eficácia no dia 30/05 (MP

866/2018) ou no dia 03/06 (todas as outras), uma

segunda-feira, isso significa que precisam ser

aprovadas pelos Plenários da Câmara e do Senado

nas próximas duas semanas.
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Com prazos apertados, Câmara 
corre para tentar aprovar MPs

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134935
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135031
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135060
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135061
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135062
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135079
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135083


Prometido para a semana passada, o Plano de Estabilidade Fiscal, mais

conhecido como “Plano Mansueto”, deve ser publicado ainda esta semana.

A ideia do plano é oferecer garantias do Tesouro Nacional a novos

empréstimos para Estados classificados com nota C no sistema de

avaliação do Tesouro. Em troca, o governo federal exigirá que estes adotem

medidas de ajuste fiscal, como adoção de teto de gastos.

A estratégia está longe de ser uma unanimidade dentro do governo, já que

um grupo vê a ajuda apenas como uma forma de facilitar que os Estados

aumentem o seu endividamento e piorem a sua situação fiscal. O Plano,

que beneficiará os Estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul,

Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe,

Tocantins e o Distrito Federal, deve ser implantado como uma tentativa de

aproximação dos governadores para tentar conquistar cerca de 60

(sessenta) votos favoráveis para a Reforma da Previdência.

Governo tenta resguardar a Regra de Ouro
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MPV 863/2018 – Abertura do setor 
aéreo ao capital estrangeiro     
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos Deputados. 
Perde eficácia dia 22/05

MPV 865/2018 – Are crédito 
extraordinário de R$ 225,7 milhões 
para a intervenção de Roraima  
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos Deputados

MPV 866/2018 - Empresa pública NAV 
Brasil Serviços de Navegação Aérea 
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos Deputados

MPV 867/2018 - Programa de 
Regularização Ambiental.         
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos Deputados 

MPV 868/2018 - Altera o marco legal 
do saneamento básico.              
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos Deputados 

MPV 869/2018 – Proteção de dados 
pessoais.                                      
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos Deputados 

MPV 870/2018 – Organização da 
Presidência e dos Ministérios.                      
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos Deputados 

MPV 871/2019 - Combate a 
irregularidades em benefícios 
previdenciários.                          
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos Deputados 

MPV 872/2019 - Gratificações dos 
servidores da AGU.                           
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos Deputados

MPV 875/2019 - Auxílio Emergencial 
Pecuniário para famílias de 
Brumadinho.                               
Situação: 22/05 – Reunião deliberativa 
para apreciação de relatório

MPV 876/2019 - Arquivamento dos 
atos constitutivos de empresas 
mercantis                                    
Situação: 21/05 – 2 Audiências 
Públicas

De olho nas MPs

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO),

realizará audiência pública nesta quarta-feira (22) para debater o projeto de

crédito suplementar (PLN 4/2019), que autoriza o Poder Executivo a quitar

despesas correntes de mais de R$240 bilhões, por meio de operações de

crédito (emissão de títulos públicos). A Constituição proíbe que o governo

se endivide para cobrir despesas correntes, e o PLN 4/2019 é a alternativa

para contornar a chamada “regra de ouro”.

O governo precisa que o projeto seja aprovado até junho e espera votar o

texto na CMO na semana seguinte à audiência pública. Caso seja aprovado,

o PLN será deliberado no Plenário do Congresso, onde o governo enfrentará

seu primeiro obstáculo. O presidente do Congresso, Senador Davi

Alcolumbre (DEM/AP), ainda não convocou sessões conjuntas neste ano e

a primeira sessão está marcada apenas para 4 de julho. O segundo

obstáculo são os 21 vetos que estão trancando a pauta, alguns polêmicos,

como o veto sobre a MPV 851/2018, dos Fundos Patrimoniais. Dessa

forma, a apreciação desses vetos pode atrasar ainda mais a aprovação do

PLN.

Governo pretende lançar Plano de 
Estabilidade Fiscal

https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/135731
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134246
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134935
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135030
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135031
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135060
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135061
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135062
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135079
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135079
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135616
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135693
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O PL 6407/2013, conhecido como Lei do Gás, será discutido na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos

Deputados na quarta-feira (22). A medida pode trazer o desenvolvimento de um mercado livre de gás natural

no Brasil. Um debate importante acerca do texto está centrado na criação do Brasduto, um fundo para

construção de uma rede de dutos de transporte de gás financiada com recursos do Fundo Social do Pré-Sal.

A audiência contará com um público de peso: estarão presentes representantes de órgãos públicos e do

setor privado. Neste cenário, há expectativa de que, durante a audiência, o Ministério de Minas e Energia

apresente uma proposta alternativa ao PL 6407/2013, algo que vem sendo amadurecido pela pasta há algum

tempo. A apresentação de um novo projeto causará desconforto, uma vez que o PL original foi

extensivamente debatido pelo setor, além disso, um texto menos arrojado pode representar uma ameaça à

entrada de novos usuários no mercado, perpetuando o monopólio já estabelecido.

Lei do Gás será pauta de Audiência Pública na CME

Audiência pública vai discutir apostas online no Brasil
No próximo dia 22 de maio (quarta-feira) será realizada audiência pública para debater a situação dos jogos e

apostas online na Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados. O assunto, que ainda carece de

regulamentação no âmbito de seus respectivos órgãos de competência, ganhou projeção, pois no Brasil há

um grande mercado de apostadores que deixam de contribuir com a arrecadação tributária, dado que não

MCTIC editará regulamentação para a Lei Geral das Antenas

Na última semana, o Secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e

Comunicações, Vitor Elisio Goés, esteve em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, para discutir sobre a tecnologia 5G no país. Após o

debate, o Secretário declarou que há expectativa de ser lançada, em breve, regulamentação para a Lei Geral

das Antenas (Lei 13.116/2015). Um dos pontos a serem tratados na regulamentação a ser proposta é a do

“silêncio positivo”.

A Lei Geral das Antenas, aprovada em 2015, não resolveu o problema em questão. O veto da ex-presidente

Dilma Rousseff sobre a previsão do “silêncio positivo” dificultou a instalação de antenas de

telecomunicações pelo país, que passou a depender dos municípios. Recentemente, com a edição da Medida

Provisória da Liberdade Econômica (MP 881/2019), o impasse, que vem se arrastando há quase cinco anos,

foi parcialmente resolvido com o entendimento de que todo pedido de licença deverá ter tempo máximo de

resposta. Apesar de ainda poder sofrer represálias pelas prefeituras municipais, que acreditam ter

prerrogativa sobre a decisão, a medida, em conjunto com o decreto a ser editado, que limitará em 60 dias o

prazo de resposta das prefeituras, ajudará a destravar a expansão da infraestrutura digital do país, abrindo

caminhos para novas tecnologias, como a de frequências para 5G, que já tem leilão marcado pela ANATEL

para 2020.
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https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=593065
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13116.htm
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136531


existe regulamentação específica sobre apostas em sites estrangeiros.

A discussão sobre a regulamentação das apostas no Brasil é bastante vasta e divide opiniões dentro do

próprio setor. Há um grupo que defende uma regulamentação exclusiva do modelo cassino-resort, aqui vale

mencionar a tentativa que eles protagonizaram de emplacar uma emenda na medida provisória do turismo

para legalizar esse modelo, e, em contrapartida, há outro grupo que defende uma regulamentação ampla dos

jogos. A audiência desta semana atende aos interesses do segundo grupo, que pretende trazer para a

agenda pública suas propostas.
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A Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem reunião marcada na Comissão de Agricultura, Pecuária,

Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (22), para

apresentar as prioridades da pasta para este ano. Tereza Cristina é deputada, membro e ex-presidente da

Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), atualmente em licença para comandar o Ministério.

A Ministra, que tem assumido um papel de mediadora dos conflitos gerados por declarações do Presidente

Bolsonaro, principalmente com relação aos países árabes e à China, grandes importadores de produtos

agrícolas brasileiros, foi convidada novamente à Câmara com objetivo de esclarecer temas controversos e

políticas do governo. A audiência pode ser palco para a expressão dos descontentamentos dos

parlamentares com as políticas adotadas por Bolsonaro, justamente por a Ministra ser tida como

conciliadora no governo. Tereza Cristina ainda passa ilesa pelas constantes crises políticas governistas, se

mostrando ativa em sua pasta, como demonstrou nas suas últimas visitas à China e ao Vietnã, em busca de

novos acordos.

Tereza Cristina vai à Câmara nesta quarta
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