
Está prevista para esta terça-feira (05), na Comissão

de Defesa do Consumidor (CDC) da Câmara dos

Deputados, audiência pública para discutir as atuais

políticas de preços dos combustíveis. Foram

convidados representantes do Ministério de Minas e

Energia, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural

e Biocombustíveis (ANP), e do Ministério da Justiça e

Segurança Pública. Além desses, podem estar

presentes os presidentes da Petrobras e da BR

Distribuidora e representantes dos caminhoneiros e

da Federação Única dos Petroleiros (FUP).

A audiência foi requerida pelos deputados Aureo

Ribeiro (Solidariedade/RJ) e Célio Moura (PT/TO).

Ambos questionam a atual política de preços de

combustíveis do governo, ajustado mensalmente de

acordo com o mercado internacional. É importante

lembrar que, em maio de 2018, a insatisfação com os

ajustes dos preços levou os caminhoneiros a
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Pautas ambientais terão protagonismo nesta semana

na Câmara dos Deputados. A Câmara realizará

Sessão Solene, na terça-feira (05), em homenagem

aos 4 anos do rompimento da barragem de Mariana.

No mesmo dia, a CPI de Brumadinho poderá votar o

relatório final, que indicia 22 pessoas com

responsabilidades no rompimento da barragem. A

votação estava marcada para a última semana, mas

houve pedido de vista. Com o choque de datas

simbólicas, são maiores as chances de aprovar o

relatório da CPI.

Além disso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia

(DEM/RJ), avalia a instalação da CPI do

derramamento de óleo no Nordeste. Maia declarou

que não pretende que a CPI seja um local de embate

entre os governos locais e o governo federal. Porém,

caso instalada, pode ser mais um desgaste para o

governo, que vem enfrentando ataques à sua política

ambiental desde a repercussão das queimadas na

Amazônia. Com várias críticas à sua atuação em

busca de soluções para ambos os acontecimentos, o

ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visando

amenizar o desgaste e evitar convocações, se dispôs

a dialogar com o parlamento, que o convidou para

uma audiência pública sobre o tema. A audiência

pode acontecer na quarta-feira (06), na Comissão de

Trabalho, de Administração e Serviço Público.

protagonizarem uma greve que paralisou a economia

do país. A Petrobras deve ser destaque na audiência,

já que é a responsável pela política de preços de

combustíveis no país.

Nesta semana, o governo federal poderá apresentar

propostas para viabilizar a reforma administrativa e o

pacto federativo. Além disso, na quarta-feira,

ocorrerá o leilão da Cessão Onerosa.

Na Câmara, a pauta ambiental terá destaque com a

votação do relatório da CPI de Brumadinho e possível

instalação da CPI do derramamento de óleo. A Casa

também promoverá audiências públicas sobre

políticas de preços de combustíveis e sobre o

programa Future-se.

Cenário Geral

Cenários 
e Tendências
ANÁLISE DE CONJUNTURA SEMANAL

Distrito Relações Governamentais
SHS Quadra 6 Complexo Brasil 21 

Bloco E Salas 316-318, Brasília –DF.
www.distritorelgov.com

linkedin.com/distrito-relgov
(61) 3548-5297 

04 de novembro de 2019

1

Políticas de preços de 
combustíveis será tema de 
audiência pública na CDC

Pauta ambiental é destaque na 
Câmara



As declarações feitas pelo Dep. Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), na semana passada, sobre a possibilidade de

um novo Ato Institucional nº 5 (AI-5) continuam repercutindo. O presidente da Casa, Dep. Rodrigo Maia

(DEM/RJ), emitiu nota oficial a respeito da declaração de Eduardo e classificou a fala como “repugnante”

apologia a instrumentos de ditadura. A oposição afirmou que apresentará, nesta terça-feira (05),

representação contra o deputado no Conselho de Ética pela cassação do mandato. O presidente do colegiado,

Dep. Juscelino Filho (DEM/MA), afirmou que o caso será avaliado com tecnicidade e neutralidade. Segundo

ele, assim que a solicitação for apresentada, o processo será instaurado e a relatoria será sorteada.

À pedido do pai, Eduardo Bolsonaro pediu desculpas e disse que foi mal interpretado pelas duas declarações

citando o AI-5. Isso, porém, não deve ser suficiente para acalmar os ânimos dos parlamentares, que já estão

impacientes com as frequentes falas polêmicas da família Bolsonaro. Ressalta-se que a nota emitida pelo

Dep. Rodrigo Maia foi redigida após reunião de líderes, de forma que todas alas políticas se sentissem

contempladas. O Presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que eventuais punições ao filho seriam

meras perseguições políticas. O Dep. Eduardo Bolsonaro agora deve se aproximar do centrão para escapar do
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MPV 889/2019 – Saque-
aniversário do FGTS.           
Situação: 05/11 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

MPV 890/2019 – Programa 
Médicos pelo Brasil.           
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados. 

MPV 892/2019 – Publicações 
empresariais obrigatórias.  
Situação: 05/11 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

MPV 894/2019 – Pensão a 
crianças com microcefalia 
decorrente do Zika Vírus.                              
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados. 

MPV 897/2019 – Crédito Rural.                
Situação: 06/11 – Audiência 
Pública na Comissão Mista. 

De olho nas MPsAcontece nesta semana o leilão da Cessão 
Onerosa
Nesta quarta-feira (06), ocorrerá o leilão dos excedentes do pré-sal, onde

a União licitará quatro áreas localizadas na Bacia de Santos: Atapu,

Búzios, Itapu e Sépia. A expectativa sobre o leilão é alta, e caso todos os

campos sejam vendidos a arrecadação esperada é de até R$ 106 bilhões,

podendo ser considerado o maior leilão de petróleo já realizado no

mundo.

Na última semana, a Petrobras assinou o Termo Aditivo ao Contrato da

Cessão Onerosa, o qual permite ao governo licitar a área do excedente,

autoriza a companhia a participar do leilão, e garante o pagamento de

US$ 9 bilhões pelo governo à estatal — pelos investimentos que a

empresa realizou nos campos.

Apesar da alta expectativa sob o leilão, há possibilidade de não haver

ofertas para alguns dos campos disponíveis. Ainda restam dúvidas em

relação ao montante a ser arrecadado, e à quantidade de empresas

estrangeiras que de fato participarão na disputa. Das 14 petroleiras

habilitadas, 12 continuam no páreo, resta saber se mais alguém desistirá

da concorrência. Há, ainda, um pequeno risco do leilão não ocorrer: está

protocolada na Justiça Federal de São Paulo uma ação popular que tenta impedir o leilão. A chance desse

impedimento é pouco provável, uma vez que a realização do leilão conta com o aval do TCU.

Oposição se prepara para apresentar pedido de cassação de 
Eduardo Bolsonaro

2



processo de cassação, numa situação desconfortável, que indicará o tom do colegiado na relação dos

parlamentares com o governo. Das 21 cadeiras do Conselho de Ética, duas são ocupadas pelo PSL e

pertencem a aliados do presidente da legenda e recém-desafeto dos Bolsonaro, Luciano Bivar. Outras 6 são

dos partidos que se declaram contrários ao governo. As 13 cadeiras restantes pertencem, em sua maioria, a

deputados do centrão.

Cenários e Tendências
ANÁLISE DE CONJUNTURA SEMANAL

3

Audiência pública e apresentação do Programa Future-se
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal se reunirá hoje (04) para debater o Programa

Future-se. A audiência pública contará com a participação de representantes do governo, sindicatos, academia,

estudantes e entidade privada. A audiência acontecerá à pedido dos senadores Jean Paul Prates (PT/RN) e

Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB).

O tema tem sido amplamente discutido e a proposta ainda não foi apresentada formalmente. De acordo com o

Secretário de Educação Superior, Arnaldo Barbosa, a expectativa é de que o MEC envie a proposta até a

próxima sexta-feira (08). O Secretário afirmou que a proposta inicial desse Programa sofreu alterações devido

às contribuições durante a Consulta Pública. A proposta que será enviada visa o fortalecimento da autonomia

financeira das Universidades e se divide em 3 eixos: pesquisa; desenvolvimento tecnológico e inovação;

empreendedorismo e inovação. O Programa deve sofrer forte resistência da oposição, que tem como principal

argumento o posicionamento contrário da comunidade acadêmica à proposta. Em resposta a isso, o Governo

deve argumentar que a adesão à proposta é facultativa. Somado a isso, o MEC afirma ter elaborado um Plano

de Mobilização para aprovação do Programa, com 15 itens.

Governo apresentará propostas para viabilizar a reforma 
administrativa e o pacto federativo
A ala econômica do governo enviará, nesta semana, as Propostas de Emenda à Constituição para análise dos

parlamentares a respeito da reforma administrativa que pretende implementar. Três PECs serão enviadas ao

Senado: a PEC Mais Brasil, com ênfase no pacto federativo e novo regime fiscal; a PEC da emergência fiscal,

com dispositivos para contenção dos gastos públicos dos entes federados e a PEC dos fundos, que fará

revisão de 281 fundos públicos existentes. Ainda será enviada uma quarta PEC do governo para a Câmara com

a proposta de remodelagem do serviço público, além de um projeto de lei com novo modelo de privatizações.

A apresentação das propostas representa o alinhamento que vem sendo costurado entre Executivo e

Legislativo em prol de pautas reformistas. São temas macro dentro da perspectiva da administração pública,

que simbolizam um pacto entre União, Estados e Municípios, principalmente no que se refere à autonomia de

gestão para os entes subnacionais, redistribuição de recursos e situação fiscal. Os vários capítulos da reforma

prometidos pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, sugerem a valorização da gestão pública com recursos

“descarimbados” e o convite para mais investimentos no país sob a perspectiva daquilo que o Ministro chama

de “agenda de trabalho”.
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