
Nesta terça-feira, pela segunda semana seguida, o

ministro da Infraestrutura visita o legislativo. Desta

vez, participará de audiência pública sobre a MP da

Infraestrutura (MPV 882/2019), para tratar dos pontos

macro da mudança do setor. Ainda na terça, o relator

da Reforma da Previdência apresentará a

complementação do seu voto na Comissão Especial.

Enquanto isso, Rodrigo Maia se reúne com líderes dos

poderes executivo estadual e municipal também para

tratar dessa Reforma.

Cenário Geral

Nesta terça-feira (02) o presidente da Câmara dos

Deputados, dep. Rodrigo Maia (DEM/RJ), se reunirá

novamente com os governadores, prefeitos e líderes

dos partidos para discutir a inclusão dos estados e

municípios na Reforma da Previdência. Nessa mesma

data, o relator da Reforma, dep. Samuel Moreira

(PSDB/SP), apresentará a complementação de seu

voto na Comissão Especial, com a intenção de

emplacar o acordo então costurado e, assim, viabilizar

a votação do seu parecer ainda nesta semana.

Caso o governo consiga o apoio necessário para

superar a obstrução da oposição, e o cenário de

votação e aprovação do relatório apresentado se

concretize na Comissão Especial, será possível

concluir o primeiro turno de votação da Reforma da

Previdência no Plenário da Câmara dos Deputados

antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18

deste mês. Outro assunto que ganha destaque com a

evolução na tramitação da Reforma da Previdência é
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Reforma da Previdência tem 
chance de ser votada na Câmara 
ainda este mês

a PEC da Reforma Tributária. De acordo com

Rodrigo Maia, após a Comissão Especial aprovar o

texto da Reforma da Previdência, será instalada a

Comissão Especial destinada a debater e deliberar

sobre a Reforma Tributária. Contudo, os trabalhos

dessa comissão só teriam início após o recesso.

A Subcomissão Permanente de 
Óleo e Gás se reunirá nessa 
semana 

Está marcada para esta quarta-feira (03) reunião

ordinária da Subcomissão Permanente de Óleo e Gás,

na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos

Deputados, para debater sobre a Lei do Gás. O tema

foi amplamente discutido na semana passada após o

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) ter

aprovado, na última segunda-feira (24.06), a

resolução com as novas diretrizes do Novo Mercado

de Gás e o ministro de Minas e Energia, Bento

Albuquerque, ter comparecido à CI do Senado e à

CME da Câmara para apresentar as novas medidas.

O debate da semana passada pode dar indícios

quanto ao tom da discussão da reunião desta

semana: a questão da judicialização das medidas por

parte das distribuidoras estatais, dando força ao

argumento de parlamentares de que há expressa

necessidade de uma regulamentação em formato de

projeto de lei para o tema, e ainda, o atraso na

assinatura do novo acordo entre a Petrobras e o

CADE, que deve encerrar o processo de investigação

perante o comportamento anticompetitivo da

empresa na área. Esse novo acordo permitirá, na

prática, que a Petrobras desbloqueie o acesso na

distribuição e transporte de gás.

https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?1&codcol=2271
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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 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: 02/07 – Reunião de 
Trabalho da Comissão Mista.

MPV 881/2019 – Liberdade 
Econômica
Situação: Provável apresentação 
de relatório nesta semana 

MPV 882/2019 - Infraestrutura de 
Transportes.                       
Situação: 02/07 e 04/07 –
Audiências Públicas na Comissão 
Mista.

De olho nas MPs
Congresso se reúne para debater vetos e votar 
crédito orçamentário 

Na quarta-feira (03) o Congresso se reunirá para votar projetos que liberam

crédito suplementar.

Entre os créditos a serem analisados estão aqueles necessários para a

aquisição de automóveis de representação para o Presidente, Vice-

Presidente e ex-Presidentes da República; bônus de peritos previdenciários;

indenizações a integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal; fundos

para órgãos do Poder Judiciário, entre outros. Considerando que não há

vetos sobrestando a pauta do Congresso, a votação deve ser fluída.

MP da Liberdade Econômica poderá ter parecer 
apresentado

O relator da Medida Provisória da Liberdade Economia (MP 881/2019),

dep. Jerônimo Goergen (PP/RS), deve apresentar seu parecer à Comissão

Mista nesta semana. Apesar de o governo ter se posicionado contrário à

intenção da banca ruralista de emplacar o fim do tabelamento do frete, a

tendência é que o relator acate boa parte das emendas apresentadas

pelos parlamentares e o texto conte com o apoio do governo.

Dentre os temas que devem ser incluídos no relatório estão:

• Venda de remédios que não exijam receita médica nos supermercados;

• Possibilidade das farmácias oferecem serviços simples, tais como

exames rápidos e aplicação de vacinas;

• Validação de receitas médicas de forma online;

• Modernização das atividades que envolvem o agronegócio, como a

possibilidade de os contratos agrários, aqueles entre empresários e

produtores rurais, ficarem desobrigados de aplicar o estatuto da terra para, em seu lugar, aplicar o código civil;

Vale mencionar ainda que dia 27 de junho o partido Solidariedade ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma

Ação Direita de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, contra a Medida Provisória da Liberdade Econômica.

De acordo com representantes do partido a medida “concede liberdade econômica ao arrepio de garantias

constitucionais, e expõe os cidadãos a perigos sanitários e de saúde que podem desencadear consequências

danosas”.

Apesar da tentativa de judicialização deste tema, é possível que a Medida Provisória seja votada na Comissão

Mista antes do recesso parlamentar, e siga para apreciação do Plenário das Casas antes do dia 10 de

setembro, quando a proposição perde sua eficácia.

http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?0&codcol=2262
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A MP 882/2019, editada para modificar a administração e o investimento no setor de transportes, promoverá

em sua Comissão Mista duas audiências públicas durante esta semana. Instalada na última quarta-feira

(26.06), a comissão elegeu o Dep. Isnaldo Bulhões Júnior (MDB-AL) para a presidência e o Senador

Wellington Fagundes (PL-MT) para relatoria.

A primeira audiência ocorrerá na terça-feira (02.07) com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de

Freitas, que deve tratar dos pontos macro na mudança do setor de transportes. O texto traz modificações

nas responsabilidades delegadas ao DNIT e reformula o funcionamento do Conselho Nacional de Trânsito

(CONTRAN). O DNIT passará a interferir sobre os portos, passando a ter responsabilidade de projetar e

executar obras e serviços nos mesmos, desde que os recursos sejam provenientes de fundos da União.

A segunda audiência será realizada na quinta-feira (04.07), com a presença de representantes do Ministério

da Infraestrutura, da Secretaria do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) e do Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O foco desta audiência serão as mudanças propostas ao PPI

e ao BNDES. A MP expande as atribuições da Secretaria do PPI, que poderá propor melhorias regulatórias e

promover o diálogo entre os setores público e privado, fomentar a integração no setor de infraestrutura,

apoiar projetos do PPI junto a instituições financeiras, e modificar o Conselho que o rege. Antes presidido pelo

presidente da República, o comando do conselho passará ao ministro da Casa Civil (a MP 886 veio a transferir

posteriormente o PPI da Secretaria de Governo para a Casa Civil). Já o BNDES assumirá as atribuições do

Fundo de Apoio à Estrutura de Parcerias de prestar serviços técnicos a órgãos públicos para estruturação de

contratos de parcerias.

As mudanças propostas pela MP 882 pretendem destravar os investimentos em infraestrutura, visando

agradar o setor de transportes, o que também pode ser visto pela escolha do relator da medida, o senador

Wellington Fagundes, que possui como uma das principais pautas de seu mandato o crescimento do setor.

Comissão da MP da Infraestrutura de Transportes promoverá 
audiências públicas

01 de julho de 2019

Frente Parlamentar da Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação será 
lançada nesta quarta-feira

Será lançada nesta quarta-feira (03.07) a Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia Pesquisa e

Inovação, que será presidida pelo senador Izalci Lucas (PSDB/DF) e terá o deputado Vitor Lippi (PSDB/SP)

como vice-presidente. O grupo pretende ampliar o debate nas duas Casas sobre a importância de investir em

Ciência e Tecnologia, além de melhorar o marco regulatório e lutar por mais recursos para a área.

O lançamento será às 15:00 no Salão Nobre do Senado Federal.

https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?1&codcol=2271
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137363
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