
A grande questão é: Haverá quórum no Senado para

a votação das MPs?

A fim de tentar garantir esse quórum, houve grande

movimentação durante o final de semana. O

Presidente do Senado afirmou que já estava falando

com os líderes. O Presidente Jair Bolsonaro também

se manifestou sobre o assunto, dizendo que o

governo está “mobilizando senadores” para

comparecem à votação. Além disso, nesse domingo

a hashtag #SenadoAprovaMP871, que continha

mensagens cobrando a presença dos Senadores em

Plenário, e a aprovação da MP, entrou para os

trending topics do Twitter.

Os esforços do governo parecem estar dando

resultado, e a expectativa é que haja quorum no

Senado e a MP 871 tende a ser votada e aprovada

sem maiores problemas.

O Presidente do Senado, Senador Davi Alcolumbre

(DEM/AC), marcou para essa segunda-feira (03),

sessão deliberativa extraordinária com o objetivo de

votar as Medidas Provisórias 871 e 872.

Ambas as MPs foram lidas no Senado na última

quinta-feira (30/05) mas, apesar dos esforços do

governo, não foram votadas. Como o prazo final para

deliberação das duas medidas é hoje, a única

alternativa, para tentar aprová-las, foi a realização

dessa sessão em uma segunda-feira..

Dos projetos em pauta, o mais importante para o

governo é a MP 871/2019, que cria um programa de

revisão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS), e pode, segundo postagem do

Presidente Jair Bolsonaro, em seu twitter, gerar uma

receita de até R$ 100 bilhões em 10 anos.
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MPs 871 e 872 vão a votação 
nessa segunda-feira no Senado

Patinetes e bicicletas serão 
tema de debate na Câmara
Está marcada para esta terça-feira (04), às 10h30,

audiência pública para debater a temática dos

ciclomotores, ciclo-elétricos, patinetes e o PL

2606/2019, que disciplina o transporte de patinetes

e similares. A audiência será em conjunto entre as

comissões de Viação e transportes; Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Informática; e a

Comissão Especial do PL 4881/12, que trata das

diretrizes de mobilidade urbana.

O tema da micromobilidade é recente e divide

opiniões quanto à sua regulamentação. Na semana

passada, a prefeitura de São Paulo recolheu diversos

patinetes das empresas que não haviam feito o ca-

Na pauta do Senado da semana estão duas MPs que

perdem validade caso não sejam votadas pelos

senadores nesta segunda-feira. Enquanto isso, na

Câmara, se discute a PEC que pretende mudar os

prazos das Medidas Provisórias em cada casa

legislativa.

Alvo de grandes polêmicas na última semana, as

bicicletas e patinetes elétricos serão tema de

audiência pública conjunta na Câmara dos

Deputados. Além disso, o Ministro da Infraestrutura,

Tarcísio de Freitas, vai à Comissão de Infraestrutura

do Senado tratar sobre assuntos referentes ao

Ministério, incluindo a concessão antecipada de

duas ferrovias.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135079
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135083
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2199871


-dastro junto à prefeitura, após decreto editado em 14 de maio, que

regulamentou multas e a obrigatoriedade no uso de equipamentos de

segurança. É sabido que a regulamentação é necessária, entretanto, resta

saber se as empresas operadoras de patinetes e afins buscarão

regulamentação federal ou tentarão um diálogo direto com os municípios.

Semana agitada para Senado e Câmara, pauta 
pode alterar tramitação de Medidas Provisórias

Cenários e Tendências
ANÁLISE DE CONJUNTURA SEMANAL

2

03 de junho de 2019

MPV 867/2018 - Programa de 
Regularização Ambiental.         
Situação: Aguardando votação no 
Plenário do Senado Federal. 

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

MPV 871/2019 - Combate a 
irregularidades em benefícios 
previdenciários.                          
Situação: Aguardando votação no 
Plenário do Senado Federal.

MPV 872/2019 - Gratificações 
dos servidores da AGU.                           
Situação: Aguardando votação no 
Plenário do Senado Federal.

MPV 875/2019 - Auxílio 
Emergencial Pecuniário para 
famílias de Brumadinho.    
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos 
Deputados.

De olho nas MPs

A semana começa aquecida com a necessidade de mobilização por parte

do Governo para colocar em votação em plena segunda-feira pelo Senado

Federal, da MP Antifraudes no INSS.

O curtíssimo prazo concedido para análise do Senado é um dos motivos

para o retorno à mesa da necessidade de votação da PEC que muda o rito

de tramitação das Medidas Provisórias no Congresso Nacional, alterando

os prazos de cada casa legislativa para apreciação das matérias.

Aproveitando este tema, cresce a pressão por parte de setores do

Congresso, para que se estipule algum limite no número de MPs que

poderiam ser editadas a cada ano pelo Executivo.

Outro projeto importante em pauta é o PL 1292/95, que trata de uma nova

Lei de Licitações, com a exigência de seguro-garantia para grandes obras e

criando novas modalidades de contratação, com a criação do diálogo competitivo para obras, serviços e

compras de grande vulto, para objetos que envolvam inovação tecnológica ou técnica, ou que requeiram

adaptações em soluções disponíveis no mercado.

Também há a sinalização, pelo Presidente Rodrigo Maia, de colocar em regime de urgência um novo PL, que

substitua a MP 868 (MP do Saneamento), que não será votada em tempo pelo Congresso. A ideia é aproveitar

o trabalho feito pela comissão especial. A aprovação desse projeto pode destravar investimentos privados no

setor de saneamento em todo o país.

Segue aguardando leitura pela mesa em plenário a MP 875, que trata do benefício às famílias de Brumadinho

(MG).

MP do Código Florestal deverá ser reeditada e Saneamento vira 
Projeto de Lei
Duas importantes Medidas Provisórias editadas ainda no governo anterior perdem a eficácia nessa segunda-

feira e não serão apreciadas pelos parlamentares. A MP 868/2018, que altera o Marco Legal do saneamento

básico com o objetivo de abrir o mercado para o setor privado, já havia sido abandonada na semana passada,

ainda na Câmara. Sem acordo, em função da pressão exercida por vários governadores, os deputados optaram

por não votar a MP e trabalhar em um projeto de lei de mesmo teor, o PL 3189/2019, apresentado na última

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16526&ord=1
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135061
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135616
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135616
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2205287


semana pelo dep. Fernando Monteiro (PP/PE). Há grande expectativa de

que o projeto seja levado ao plenário ainda essa semana.

Já a MP 867/2018, que originalmente apenas ampliava o prazo de adesão

aos PRA - Programa de Regularização Ambiental, mas cujo relatório

aprovado na Comissão Especial fazia alterações no Código Florestal,

chegou a ser aprovada pelos deputados na última semana, mas vai perder

a eficácia sem ser votada no Senado. Há, contudo, um acordo entre a

bancada ruralista, maior interessada na MP, e o governo, para que o

Presidente edite uma nova MP contemplando não só a prorrogação do

PRA mas também as alterações já aprovadas pela Câmara.

Esse anúncio gerou polêmica, com o partido REDE ameaçando ir ao STF,

para questionar a constitucionalidade da nova MP. Contudo, a edição de

nova MP, ainda que polêmica, não parece correr riscos. A vedação para

reedição de MPs existente na Constituição, base da ameaça da REDE,

refere-se a reedição em uma mesma sessão legislativa. Como a MP

867/2018 foi editada na sessão anterior, não existiria vício. Importante

lembrar que no caso de a decisão recente do STF acerca da MP reeditada

no governo Temer que dava status de Ministro a Moreira Franco, declarada

inconstitucional, houve reedição na mesma sessão legislativa (a MP

768/2017 foi editada em janeiro, a MP 782/2017, cuja lei de conversão foi

declarada inconstitucional, em maio), o que não será o caso com a MP do

PRA/Código Florestal.
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Prazo 04/06

PL 4366/2016 - Ampliação das 
condições de acesso aos 
alimentos. 

PLC 96/2017 – torna obrigatória 
a informação sobre a condição de 
pessoa com deficiência da mulher 
vítima de agressão doméstica ou 
familiar. 

PLC 106/2018 - Denomina 
Rodovia Zilda Arns Neumann  
trecho da BR-369. 

MPV 861/2018 – Cria a junta 
comercial do DF. 

MPV 859/2018 - Recursos do 
FGTS para crédito a hospitais 
filantrópicos. 

PLC 120/2017 – Dispensa a 
apresentação de carta de 
anuência de confrontantes na 
averbação do 
georreferenciamento de imóveis 
rurais. 

PLC 43/2014 - Tipifica o crime de 
denunciação caluniosa com 
finalidade eleitoral. 

PLC 84/2018 – Assegura às 
pessoas com deficiência visual 
informações bancárias em braile. 

PLC 95/2017 - Institui a Política 
Nacional do Livro. 

PLC 34/2013 - Torna obrigatória 
a prestação de assistência 
odontológica a pessoas em 
condições hospitalares 
especificas.

Prazo 05/06

PLC 37/2013 – Dispõe sobre a 
Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas.

Sanções da semana

Banco Central deve anunciar mudanças 
estruturais
Na próxima quarta-feira será anunciado um pacote de mudanças

estruturais pelo Banco Central, com intenção, principalmente, de liberar

mais capital nos balanços de bancos, reduzir os depósitos compulsórios

feitos por instituições financeiras e simplificar e atualizar as legislações

que regem os processos de compra e venda de moeda estrangeira no

Brasil.

No caso da mudança de regras da compra e venda de moeda estrangeira,

a ideia no longo prazo, é possibilitar a conversibilidade total do câmbio

brasileiro e permitir às pessoas físicas a manutenção de contas em dólar

no Brasil ou em reais no exterior.

Outro assunto que está no radar do presidente do Banco Central, Roberto

Campos Neto, para essa semana, é o andamento do projeto de lei comple-

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135060
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135060
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/127931
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/129378


-mentar, que determina a autonomia operacional e técnica do Banco Central, projeto esse que foi assinado

pelo governo e apresentado ao Congresso Nacional em abril deste ano, mas ainda não foi tratado como

prioridade pela Câmara dos Deputados.

Essas e outras medidas, que fazem parte do cronograma estratégico do Banco Central para modernização do

sistema financeiro, dependem do Congresso Nacional para serem efetivamente implementadas e mais do

que isso, do apoio e articulação para ganharem força política e entrarem na Agenda Legislativa. É natural que

pautas como essas ganhem força após a aprovação da Reforma da Previdência, que também aguarda a

deliberação dos parlamentares.
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Ministro da Infraestrutura vai à Comissão de Infraestrutura no 
Senado
Na terça-feira (04), às 11h, o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, tem reunião marcada na

Comissão de Infraestrutura do Senado. O ministro foi convidado para discutir assuntos de relevância do

Ministério da Infraestrutura, além de pautas como: a Ferrovia de Integração Centro Oeste – FICO; a renovação

antecipada dos contratos de concessão das ferrovias Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Vitória a

Minas; a Modernização e Expansão do Sistema Ferroviário Brasileiro; e a execução do contrato de concessão

dos trechos BR-116/376/PR e BR-101/SC - Curitiba a Palhoça.

Além disso, outro tema que pode esquentar a conversa no Senado é o anúncio feito pelo Presidente Jair

Bolsonaro, pelas suas redes sociais, que apresentará ao Congresso, ainda nesta semana, um Projeto de Lei

que passará de 5 para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e de 20 para 40 pontos o

limite máximo para ter a Carteira apreendida.
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