
 

1  
 

03 de fevereiro de 2020 

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  

 
 

 

Cenário Geral 

 

Os desafios do MEC em 2020 

A discussão sobre o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (Fundeb), principal 

financiador da educação básica no Brasil, deve se tornar 

pauta de destaque nos próximos meses no Congresso 

Nacional, haja visto que perde vigência no final deste 

ano. Para mantê-lo é necessário a aprovação de uma 

PEC, seguida de uma regulamentação. Atualmente, 

há três propostas em tramitação, as PECs 33/2019 e 

65/2019, no Senado e a principal, PEC 15/2015, na  

 

 

Câmara. O Ministério da Educação (MEC) deve  

encaminhar, nos próximos meses, sua proposta para a  

Câmara, entretanto, neste primeiro momento, deve ser 

um ator tangencial nas discussões sobre o Fundo por 

estar preso à polêmica das notas do Sisu.  Os 

governadores também devem apresentar uma 

proposta.   

Além de gerenciar a crise do Sisu, o ministro desta pasta, 

Abraham Weintraub, deve atuar no Legislativo para 

aprovar a proposta-vitrine do MEC, o Programa Future-

se, que deve ser encaminhado nas próximas semanas à 

Câmara. Na estratégia de aprovação deste 

Programa, Weintraub não poderá contar com o apoio 

do idealizador desta proposta, o Secretário de Educação 

Superior, Arnaldo Lima, pois o mesmo pediu 

desligamento do cargo no dia 31 do último mês. Cabe 

destacar que o ministro tem tido dificuldade em 

dialogar com as principais lideranças do Legislativo, 

dentre eles o deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ), que já o 

criticou publicamente, portanto pode ter dificuldade em 

aprovar ambas as propostas neste ano. Apesar de 

o presidente Bolsonaro apoiar o ministro do MEC, outros 

nomes já foram cogitados para a 

substituição de Weintraub, dentre eles o ministro da 

Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o senador Izalci Lucas 

(PSDB/DF) e o ex-ministro Mendonça Filho (DEM/PE).   

    xxx 
Reforma Administrativa deverá ser 

enviada ao Congresso neste mês 

A Reforma Administrativa, que faz parte das reformas 

prometidas pela equipe econômica e das 15 prioridades 

do governo para 2020, deve ser enviada ao Congresso 

Nacional ainda em fevereiro. O presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) segurou a matéria até o início deste ano,  

Na semana de abertura de uma nova sessão 

legislativa, os destaques ficam a cargo das 

alterações na estrutura do Executivo e da expectativa 

sobre as propostas consideradas prioritárias para o 

ano.  

Nos ministérios, a transferência do Programa de 

Parcerias de Investimentos (PPI) para a pasta de 

Economia abriu caminho para uma possível reforma 

ministerial e colocou em dúvida a posição do atual 

ministro da Casa Civil. No Ministério da Educação 

(MEC), o debate está centrado no Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), que deve se tornar pauta nos próximos 

meses.  

Na Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), a discussão acerca da Transferência de 

Mercados fomenta o debate sobre a Política Federal 

de Estímulo ao Transporte Rodoviário Coletivo.   

As Reformas administrativa e tributária também são 

destaque, uma vez que podem estar em pauta no 

Congresso ainda neste mês.  

 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135978
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136606
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119837


 

2 
 

Cenários e Tendências 
ANÁLISE DE CONJUNTURA SEMANAL 
03 de fevereiro de 2020 

 

 

devido ao receio de manifestações no país, que poderiam ser influenciadas pelos 

protestos no Chile do segundo semestre do ano passado. 

Essa reforma é uma das poucas das 15 prioridades do governo que 

também podem fazer parte da agenda da cúpula do Congresso Nacional. Isso 

porque o projeto que será enviado não deverá mudar aspectos relevantes do 

funcionalismo público atual, dando um tom menos polêmico ao texto e podendo 

gerar menor oposição dos parlamentares ligados ao funcionalismo. A proposta 

dará seguimento a reformas futuras da administração pública, que deverá passar 

a valer para os novos servidores. Caso seja esse mesmo o tom, sua tramitação 

deve ser mais tranquila em comparação com as outras reformas que deverão 

ser enviadas pelo governo.  

  

Comissão mista sobre a Reforma Tributária poderá ser instalada nesta 

semana   

Após diversas tentativas de instalação no final da última sessão legislativa (2019), a comissão mista destinada a 

discutir a Reforma Tributária poderá ser instalada nesta semana. A matéria é uma das principais prioridades do 

Legislativo e Executivo. Na Câmara dos Deputados, tramita a PEC 45/2019, de autoria do deputado Baleia Rossi 

(MDB/SP), e no Senado Federal a PEC 110/2019, proposta pelo senador Davi Alcolumbre (DEM/AP).   

Apesar da comissão mista não ter garantias regimentais para a sua existência, o seu funcionamento terá um tom 

mais consultivo e político, com o objetivo de garantir consenso e legitimidade sobre o texto final. A missão será criar 

um texto, com base nos que estão tramitando nas duas Casas, que consiga angariar apoio e que tenha condições de 

ser levado diretamente para ser votado em Plenário. O Executivo já afirmou que não apresentará uma outra PEC, mas 

que apresentará propostas complementares às PECs existentes no âmbito da comissão mista a ser criada.   

 

Ministro da Casa Civil leva Mensagem Presidencial à Sessão Solene de 

retorno do Congresso Nacional 

O final de semana foi decisivo em torno do destino de Onyx Lorenzoni (DEM/RS) à frente da Casa Civil. Com a 

polêmica da demissão do Secretário-Executivo, das trocas no alto escalão do Ministério e a transferência da gestão do 

Programa de Parceria de Investimentos (PPI) da Casa Civil para o Ministério da Economia, é nítido o enfraquecimento 

da Pasta, que no ano passado perdeu funções que tradicionalmente a pertenciam, como a articulação política e a 

Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ). O PPI na Casa Civil era uma das principais atribuições da Pasta, que sem ela 

fica, dentre outras funções, a de articular a adesão do Brasil à OCDE. O gesto da transferência e a crise política 

MPV 897/2019 – Crédito Rural                          

Situação: Aguardando votação na 

Câmara dos Deputados.  

MPV 901/2019 – Transferência de 

terras da União a Roraima e Amapá  

Situação: Aguardando votação na 

Câmara dos Deputados. 

MPV 894/2019 – Pensão a 

crianças com microcefalia 

decorrente do Zika Vírus 

Situação: Aguardando votação no 

Senado Federal.  

De olho nas MPs 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196833
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137699
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desencadeada geraram especulações sobre a saída de Onyx da Casa Civil e até uma possível nomeação para o 

Ministério da Educação, para “realocação” de uma figura leal ao presidente.   

  

Após reunião realizada no sábado (01/02) com o presidente Bolsonaro, Onyx anunciou sua permanência na Casa Civil. 

O ministro afirmou em entrevista que a possibilidade de deixar a pasta não foi pauta da reunião e sim a continuidade 

do trabalho desempenhado. A permanência de Onyx no cargo mostra que, mesmo com o desgaste e o 

enfraquecimento, o mesmo ainda possui prestígio com o Presidente e reafirma a confiança que Bolsonaro deposita em 

Onyx. O presidente, que estará em São Paulo nesta segunda-feira (03/02), delegou a Onyx a missão de levar a 

Mensagem Presidencial do Executivo na abertura do ano legislativo do Congresso Nacional, a qual marca a volta do 

recesso parlamentar, e que deve abordar pautas como as reformas e o combate à corrupção. Tradicionalmente, no 

segundo ano de governo, a Mensagem Presidencial é levada pelo Ministro-Chefe da Casa Civil. Manter a tradição 

do gesto sinaliza, ainda, apoio a Onyx, apesar da crise na semana anterior, reafirmando uma boa relação entre o 

ministro e o presidente e sua importância dentro do governo. 

 

   

Medidas Provisórias tendem a movimentar o retorno do recesso 

parlamentar 

Nesta segunda-feira (03/02) inicia-se o prazo para apresentação de emendas a sete Medidas Provisórias (MPs) que 

foram apresentadas durante o recesso parlamentar. São matérias que dizem respeito a temas como o salário mínimo 

para 2020, escolha de dirigentes das universidades federais, cargos da polícia federal, dentre outros. O prazo 

para apresentação de emendas a estas MPs será encerrado na próxima segunda (10/02). Além disso, estão agendadas 

para esta terça-feira (04/02) duas importantes reuniões, uma para deliberar o relatório apresentado à MP 

898/2019 (Abono natalino do Programa Bolsa Família) e outra para instalação da comissão mista e apreciação do 

plano de trabalho da MP 905/2019 (Contrato Verde e Amarelo).  
  

A primeira semana de volta das atividades legislativas deverá ser intensa para os parlamentares. Considerando a 

disputa de calendário com as eleições municipais, deputados e senadores devem aproveitar os primeiros meses do 

ano para deliberar as pautas legislativas antes de se dedicarem às campanhas locais de seus aliados políticos. Neste 

cenário, deliberar pautas com viés social pode ganhar maior relevância para os parlamentares que disputam a 

visibilidade dos eleitores, como é o exemplo da MP 898/2019, que trata do pagamento adicional concedido às famílias 

beneficiárias do programa Bolsa-Família. A MP 905/2019 foi apresentada com o intuito de ampliar as oportunidades 

de trabalho ao propor uma nova modalidade de contratação para jovens em busca do primeiro emprego. Essa polêmica 

MP recebeu 1.930 emendas e há promessas de que sejam realizadas audiências públicas em visita aos estados antes 

da apresentação do relatório, prevista para o final de fevereiro. A MP do Contrato Verde e Amarelo vem recebendo 

diversas críticas de parlamentares e grupos sindicais, que apontam inconstitucionalidades no texto, havendo quem 

defenda sua retirada de tramitação. Caso o governo insista em deliberar a matéria, as discussões em torno da MP 

devem demandar uma atenção maior por parte dos parlamentares.  

 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139393
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139393
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757
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Transferência do PPI ao Ministério da Economia e uma possível reforma 

ministerial 

A transferência do Programa de Parceria de Investimento (PPI), responsável pelas privatizações, concessões e 

parcerias do setor público com o privado, da Casa Civil para o Ministério da Economia, concretizou um antigo desejo 

do Ministro Paulo Guedes, além de abrir caminho para uma possível reforma ministerial.    
  

Isso porque, para acomodar o PPI na estrutura administrativa do Ministério da Economia, sem que seja necessário 

extinguir ou substituir uma secretaria já existente, o mais provável é que seja editada uma Medida Provisória. Caso isso 

ocorra, o governo pode deixar este programa sob a responsabilidade do Secretário Especial de Desestatização, Salim 

Mattar, e aproveitar a oportunidade para viabilizar outras alterações administrativas por hora cogitadas.   
  

Por exemplo, após a anunciada saída do Secretario de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loterias, 

Alexandre Manuel, surgiu a discussão sobre a possibilidade de as competências desta secretaria serem transferidas 

para Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Carlos Costa. Além do Ministério da 

Economia, outras pastas estão no radar das mudanças, como o Ministério da Justiça (com a possível recriação do 

Ministério da Segurança), o Ministério do Desenvolvimento Regional (com a possível transformação da Secretaria 

Especial de Cultura em ministério) e o Ministério da Cidadania (com uma possível desvinculação de sua Secretaria 

Especial de Esportes).  

 

Transferência de Mercados em pauta na ANTT 

Estão em pauta na próxima Reunião de Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que ocorrerá 

na terça-feira (04/02), quatro processos de deliberação acerca de transferência de mercados entre empresas 

detentoras de Licença Operacional. Estas solicitações fazem parte dos processos que chegaram à ANTT antes de 18 

de junho de 2019, data limite para possíveis autorizações desta natureza, de acordo com a Deliberação nº 955, da ANTT, 

que proibiu a transferência de linhas e mercados entre empresas.   
  

A Deliberação nº 955 tem como base a com a Lei nº 13.874/2019, que traz os preceitos de liberdade econômica. Assim, 

na visão da ANTT, não há mais necessidade de transferências de linhas, bastando que as empresas interessadas 

entrem com pedido de autorização operacional. Esta decisão está em sintonia com a perspectiva de abertura de 

mercados pelo Governo, a qual resultou na publicação do Decreto 10.157/2019, que institui a Política Federal de 

Estímulo ao Transporte Rodoviário Coletivo Interestadual e Internacional de Passageiros. O processo de abertura, no 

entanto, está sendo questionada pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros 

(Anatrip) no Supremo Tribunal Federal. Segundo a Associação, uma possível desregulamentação vai contra a natureza 

dos serviços de transporte rodoviário, que não deve basear-se apenas na lógica de mercado, uma vez que se trata de 

prestação de interesse público e social.  

  

 

http://antt.gov.br/institucional/reuniao_diretoria/arquivos/2020/02/844_REUNIAO_DE_DIRETORIA.html
https://anttlegis.antt.gov.br/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DLB&num_ato=00000955&seq_ato=000&vlr_ano=2019&sgl_orgao=DG/ANTT/MI&cod_modulo=349&cod_menu=5844
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10157.htm

