
O Senado receberá os ministros da Infraestrutura,

Tarcísio de Freitas, e de Minas e Energia, Bento

Albuquerque, para debate sobre temas de relevância

de suas pastas. Além disso, a CCJ poderá votar o

projeto das “10 medidas contra a corrupção”.

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo

Guedes viajarão ao Japão para a conferência do G20,

enquanto os ministros Ernesto Araújo (Relações

Exteriores) e Tereza Cristina (Agricultura) estarão

presentes em encontro referente ao acordo comercial

entre Mercosul e União Europeia.

Ainda esta semana, a MP da Contribuição Sindical

perderá eficácia, na sexta-feira, sem votação pelas

casas, pois sequr possui comissão instalada.

Cenário Geral

O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o

Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque,

comparecerão à Comissão de Serviços de

Infraestrutura do Senado (CI) no dia 25.06 (terça-

feira), às 11h e às 14h, respectivamente.

Conforme já exposto no Cenários e Tendências do dia

03.06, Tarcísio de Freitas já havia sido convidado no

dia 04.06 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

e BR-101/SC - Curitiba a Palhoça. No entanto, seu
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Ministro da Infraestrutura e de 
Minas e Energia comparecerão ao 
Senado

comparecimento foi cancelado e remarcado para

esta terça-feira. A renovação da Ferrovia Norte-Sul

deve também ser assunto da reunião, dado a

discordâncias entre os parlamentares envolvendo o

leilão ocorrido no início deste ano.

Já o Ministro Bento Albuquerque, comparecerá pela

primeira vez à Comissão e deve se apresentar e

expor os assuntos de relevância da pasta aos

senadores. O foco da reunião tende a ser as novas

regras para o Novo Mercado de Gás.

CNPE decidirá diretrizes sobre o 
Novo Mercado de Gás
Nesta segunda-feira (24), o Conselho Nacional de

Política Energética (CNPE) se reunirá para deliberar

sobre as diretrizes acerca do Novo Mercado de Gás,

estipuladas pelo Comitê de Promoção da

Concorrência do Mercado de Gás Natural no Brasil. As

diretrizes têm como objetivo estabelecer a livre

concorrência, dando assim acesso livre a estrutura de

gasodutos e possibilitando a diminuição dos preços.

A ideia é acabar com o monopólio da Petrobras e das

distribuidoras estaduais na distribuição e escoamento

dos dutos de gás natural.

Outro mecanismo utilizado pelo governo para

promover alterações na regulamentação no mercado

de gás, foi ter condicionado como requisito aos

estados para participação no Plano Mansueto - Plano

de socorro aos estados criado pelo governo federal -,

a abertura de seus respectivos mercados de gás

natural. Na semana passada, o Rio de Janeiro já

anunciou medidas nesse sentido.

Nesta terça-feira o Ministro Bento Albuquerque com-
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MPV 873/2019 – Contribuição 
Sindical.                               
Situação: 28/06 – Perda de 
eficácia.

MPV 875/2019 - Auxílio 
Emergencial Pecuniário para 
famílias de Brumadinho.    
Situação: Aguardando votação no 
Plenário do Senado Federal.

MPV 876/2019 - Arquivamento 
dos atos constitutivos de 
empresas mercantis.       
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos 
Deputados. 

MPV 877/2019 - Tributação de 
passagens aéreas de órgãos 
públicos                              
Situação: 25/06 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório. 

MPV 878/2019 - Contratos 
temporários de pessoal do Iphan.      
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos 
Deputados.

MPV 879/2019 - Distribuidoras 
de energia elétrica.            
Situação: 25/06 – Audiência 
Pública na Comissão Mista.

MPV 881/2019 - Liberdade 
Econômica.                          
Situação: 26/06 – Audiência 
Pública na Comissão Mista.

De olho nas MPsparecerá a CI para apresentar o Novo Programa do governo, e deve

enfrentar questionamentos quanto a possibilidade de judicialização das

regulamentações estatais, como ocorrido com a MP 579/2012 publicada

pela ex-Presidente Dilma Rousseff, que pretendeu diminuir os custos de

energia no país.

Presidente Jair Bolsonaro e mais três ministros 
marcam presença em eventos no exterior
O presidente Jair Bolsonaro juntamente com o ministro da Economia, Paulo

Guedes, estarão presentes na conferência do G20 em Osaka, no Japão, nos

dias 28 e 29 desta semana. O presidente indicou que sua exposição no

evento será focada em defender o livre comércio, o enfrentamento da

corrupção, a Reforma da Previdência e o fim do protecionismo na

agropecuária pelos países ricos, além disso, discursará sobre tecnologia e

inovação, sinalizando o interesse do governo brasileiro em ser protagonista

nessa tema.

Na mesma semana, no dia 27, a ministra da Agricultura Tereza Cristina

(Agricultura) e o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo

(Itamaraty), vão à Bruxelas para o encontro que tratará do acordo comercial

entre Mercosul e União Europeia. Em ambos eventos, as questões

ambientais devem ser levantadas, principalmente em Bruxelas, onde pode

vir a tona a carta assinada pelo Greenpeace e mais 350 ONGs pedindo o

cancelamento das negociações da União Europeia com o Mercosul em

questão das más práticas ambientais e violação dos direitos humanos no

Brasil. Resta saber qual será o impacto nas negociações do acordo e na

participação do presidente na conferência do G20.

Encerra nesta semana o prazo para emendas da 
MP que altera estrutura do governo
Um dia após a publicação do texto aprovado pelo Congresso Nacional referente a MP 870 /2019, o presidente

Jair Bolsonaro editou uma nova medida (MP 886/2019) alterando mais uma vez funções e estruturas

administrativas dos órgãos de sua gestão, dentre elas, trechos então rechaçados pelos parlamentares, como

a transferência ao Ministério da Agricultura da responsabilidade sobre a demarcação de terras indígenas no

país.

A MP também mudou o órgão da presidência responsável pela articulação política com o Congresso, a Casa

Civil perdeu as Secretarias Especiais da Câmara e do Senado, a Subchefia de Assuntos Parlamentares

(SUPAR), que se converteu na Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares, e a Subchefia de Assuntos

Jurídicos (SAJ) para a Secretaria Geral.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/107292
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137363


A princípio pareceu estranho a mudança da SAJ, já que historicamente ela

é ligada a Casa Civil, mas com a nomeação do major da Polícia Militar,

Jorge Antônio, para a chefia da Secretaria Geral ela começou a fazer

sentido. Isso porque o papel da SAJ, que é o de despachar os atos com o

presidente da República, é personalíssimo e demanda uma certa

proximidade e confiança. Desta forma, a leitura pode ser que a mudança

ocorreu muito mais por um caráter pessoal, para manter a relação de

confiança, do que por uma necessidade estrutural.

O prazo para apresentação de emendas à MP 886/2019 se encerra nesta

terça-feira (25). Até o momento foram apresentadas 8 emendas, sendo que

7 dessas emendas atacam a decisão de transferir as competências da

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), para o Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento.
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Prazo 25/06

SCD 10/2018 (PL 6621/2016) -
Dispõe sobre a gestão, a 
organização, o processo 
decisório e o controle social das 
agências reguladoras.

Prazo 28/06

PL 4070/2015 – Denomina 
Rodovia Governador Mário 
Covas a BR-101 ao trecho da 
rodovia situado no Estado de 
Santa Catarina.

Sanções da semana

Dois temas de extrema relevância poderão ser pautados na Câmara dos Deputados ainda nesta semana. O

primeiro deles, a Reforma da Previdência, deverá ser votado na Comissão Especial logo após o fim das

discussões que começaram na semana passada e retornarão no dia 25.06 (terça-feira), às 9h. Ainda há 78

deputados inscritos para a fala.

Caso a votação ocorra de fato nesta semana, a Reforma Tributária deve vir para dividir o protagonismo com a

Previdência. Considerada por parlamentares como uma agenda positiva, essa outra Proposta de Emenda à

Constituição (PEC) é de iniciativa do legislativo, do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), e passou praticamente

em consenso pela CCJ em abril, com apoio inclusive de parte da oposição (apenas o PSOL deu voto

contrário). O acordo entre o autor da proposta e o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é de que a Comissão

Especial será instalada caso a Previdência seja aprovada e encaminhada ao Plenário, que é a prioridade da

agenda no momento.

24 de junho de 2019

Frente Parlamentar de Bioeconomia será lançada na quarta-feira

Será lançada nesta quarta-feira (26.06) a Frente Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia. Aliando

conhecimento científico avançado e busca por inovação tecnológica, a bioeconomia pretende gerar atividade

econômica circular além de benefícios sociais e ambientais coletivos.

A Frente, coordenada pelo Dep. Paulo Ganime (NOVO/RJ), contará com a participação tanto de Deputados

como de Senadores.

Reforma da Previdência e Reforma Tributária poderão ter andamento 
esta semana 

Pecuária e Abastecimento. 
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Na terça-feira (25) o STF realizará uma audiência pública para discutir os conflitos federativos fiscais

relacionados ao bloqueio, pela União, de recursos dos estados em decorrência da execução de

contragarantias em contratos de empréstimo não quitados. O tema foi objeto de liminar em fevereiro deste

ano quando o relator, ministro Luiz Fux, decidiu que a União se abstivesse de bloquear R$ 612,5 milhões das

contas do estado e determinou a devolução de eventuais valores já bloqueados.

No dia seguinte, quarta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal deve dar início ao julgamento conjunto dos

cinco pedidos protocolados para analisar a constitucionalidade do decreto que facilitou o porte de armas no

Brasil. O tema, que já teve o parecer pela derrubada do decreto aprovado no Senado Federal e que aguarda a

deliberação da Câmara dos Deputados, continua valendo enquanto não houver uma decisão em definitivo.

Como existe a possibilidade de o governo recorrer ao STF pedindo a cassação do ato do Congresso que

derrubou o decreto por inconstitucionalidade, é possível que o Supremo espere a decisão do Poder

Legislativo para então finalizar o julgamento. De uma forma ou de outra, a decisão final sobre o assunto será

do STF.

Outro tema que era esperado para antes do recesso do judiciário, que começa no dia 1º de julho, mas que só

deve entrar na pauta do próximo semestre, é a continuação do julgamento do habeas corpus apresentado

pela defesa do Lula, onde os Ministros do STF vão avaliar os atos praticados pelo Ministro da Justiça, Sérgio

Moro, enquanto ocupava o cargo de titular da 13ª Vara Federal de Curitiba.

24 de junho de 2019

Última pauta do STF para este semestre
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