
CENÁRIOS E TENDÊNCIAS

A pauta do Plenário da Câmara dos Deputados continua trancada por duas

Medidas Provisórias: a MP 845/18 , que trata do Fundo Ferroviário que deixou

de ser votado na semana passada por falta de acordo e a MP 848/18 , que trata

das Santas Casas, que recebeu emenda pelo Senado na última semana e teve

que voltar a Câmara. Mesmo com a pauta trancada, o PLP 420/14 (Empresa

Simples de Crédito) e o (PLP 270/16), que trata da mudança nas sanções

aplicadas aos municípios que ultrapassam as despesas de pessoal, na Lei de

Responsabilidade Fiscal poderão ser votados.

Já na pauta do Senado, encontra-se o PLC 78/18 - Cessão Onerosa, como

primeiro item a ser deliberado, seguido de outras 16 matérias, entre elas a

alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal (PLS 334/2017), para proibir que

receitas de royalties sejam consideradas para fins de cálculo do limite de

despesas com pessoal nos Estados.

Ainda essa semana, extinguem-se os prazos para sanção presidencial do

subsídio do STF e da Procurador-Geral da República.

Medida Provisória nº 845/18 – Fundo Ferroviário 

A medida provisória 845/2018 foi editada em meio ao processo de renovação

da concessão da Estrada de Ferro Carajás. Na tentativa de compensar o Estado

do Pará – que não foi contemplado com a destinação de recursos proposta

pelo Executivo pela renovação – o governo editou a MP, criando um fundo

ferroviário para fomentar o setor, e ainda, abarcando no texto, um trecho

considerado, pelo estado, de extrema importância para o seu desenvolvimento.

Na última quarta-feira (21) o relatório do Deputado Lúcio Vale (PR/PA) foi

rejeitado em Plenário, e em seguida, os parlamentares iniciaram discussão

sobre o texto original, que não foi concluída em face do encerramento da

sessão, que se deu devido à falta de acordo entre os parlamentares.

Semana 26/11 a 30/11  

Câmara dos Deputados

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133993
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134134
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=622360
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2082293
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133943
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130875
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133993


De olho nas MPs

Na Câmara:

MP 848/2018– Destina recursos do FGTS 

para crédito a hospitais filantrópicos

MP 845/2018 – Cria o Fundo Nacional de

Desenvolvimento Ferroviário

Comissão Mista:

MP 847/2018 – Subvenção econômica para

óleo diesel nas importações

Aguardando instalação da Comissão. 

MP 849/2018 – Cancela aumentos de

servidores públicos

Aguardando designação do relator.

MP 850/2018 – Agência Brasileira de

Museus

Matéria com a relatoria.

MP 851/2018– Fundos Patrimoniais

Apresentação e possível apreciação de 

relatório na terça-feira (27), às 14:30h.

MP 852/2018– Gestão de imóveis da União

Matéria com a relatoria.

MP 853/2018 – Reabre prazo de opção para

previdência de servidores públicos

Matéria com a relatoria.

MP 854/2018 – Antecipação de honorários

periciais

Aguardando instalação da Comissão. 

MP 855/2018– Distribuidoras de Energia

Aguardando instalação da Comissão. 

MP 856/2018 – Prestador temporário de 

energia elétrica

Aguardando instalação da Comissão. 

MP 857/2018 – Crédito de 75,28 milhões 

- Refugiados da Venezuela

Aguardando designação do relator na CMO.

MP 858/2018 – Extinção da empresa

binacional Alcântara Cyclone Space

Aguardando instalação da Comissão. 

no dia seguinte, uma vez que, a MP perde a sua
eficácia na quarta-feira (28).

Avaliação: A matéria encontra-se na pauta da

Câmara do dia 27. A possibilidade de aprovação é

baixa, visto que, não há acordo quanto ao texto da

medida. Para aprovação será necessário um grande

esforço para construir um acordo, inclusive com o

presidente do Senado, para incluir a matéria na pauta.

Há duas proposições que tratam sobre a

portabilidade da conta de luz em tramitação e tudo

indica haver vontade política do atual e do governo

eleito para enfrentar esse tema ainda neste ano.

Na Câmara o PL 1917/2015 aguarda, desde o mês de

julho, a deliberação de seu substitutivo na Comissão

Especial da Portabilidade da Conta de Luz. Uma nova

reunião está marcada para o dia 27 de novembro,

quando o relator da matéria, o deputado Fabio Garcia

(DEM/MT), tentará mais uma vez alcançar o quórum

mínimo para votação.

Enquanto isso no Senado o PLS 232/2016 tramita em

ritmo acelerado. No dia 20 de novembro o projeto foi

aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos

(CAE), na forma de seu substitutivo, e no dia seguinte

foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça

(CCJ). Atualmente o projeto aguarda designação de

relator em sua última comissão terminativa, a

Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), que até o

momento não agendou reunião deliberativa para essa

semana.

Portabilidade da conta de luz
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Ferrovia Norte – Sul

Está marcado para essa semana o lançamento do edital para leilão do novo

trecho da Ferrovia Norte-Sul. A obra faz parte do conjunto de projetos do PPI,

com o objetivo de desafogar a infraestrutura do país no escoamento da

produção agrícola. O tramo conta com mais de 1.5 mil km de extensão, que vai

de Porto Nacional (TO) até Estrela d'Oeste (SP). No mês passado, o processo foi

avaliado e aprovado pelo TCU e agora encontra-se na ANTT. A proposta do edital

de subconcessão está na pauta da reunião da diretoria da ANTT desta quarta-

feira (27).

Avaliação: O edital deve ser aprovado pela ANTT, uma vez que o lançamento do

edital foi anunciado pelo Ministro dos Transportes, Valter Casimiro, para esta

quinta-feira (29). O prazo estimado entre o edital ser lançado e o leilão é de

aproximadamente três meses, com previsão de acontecer no primeiro trimestre

de 2019.

Executivo

Três nomes indicados pelo Executivo para compor diretorias de agências

reguladoras serão sabatinados pela Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI)

do Senado essa semana:

Debora Toci Puccini, indicada para exercer o cargo de diretora da Agência

Nacional de Mineração (ANM); Elisa Bastos Silva, indicada para exercer o cargo

de diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e; Moisés Queiroz

Moreira, indicado para exercer o cargo de membro do Conselho Diretor da

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Avaliação: Apesar da tentativa do novo governo em conseguir um acordo para

adiar as indicações para o próximo ano, os nomes devem seguir para o plenário,

onde poderão ser apreciados ainda essa semana.

Senado Federal

Senado deverá aprovar 3 novos diretores de agência reguladoras



O presidente-eleito já anunciou que pretende divulgar o ministério completo até

sexta-feira (30/11), o que indica que nessa semana os últimos nomes do

primeiro escalão serão apresentados. Na semana passada foram confirmados

cinco nomes de primeiro escalão e se for mantido o desenho de governo

esboçado no início do mês, ainda faltam confirmar os nomes para as pastas da

Infraestrutura, Minas e Energia, Meio Ambiente, Integração Nacional e

Cidadania (área social do governo), além de confirmar a existência do Ministério

das Cidades.

Falta também achar um 'dono' para a Secretaria do PPI, que está sendo

disputada pela Vice-Presidência do General Mourão, e a Secretária-geral da

Presidência.

Presidente do PSL durante a campanha eleitoral, Gustavo Bebianno foi

confirmado como futuro Secretário-Geral da Presidência. A função tem status

de ministro no atual desenho do Poder Executivo, mas pode perder essa

condição no governo Bolsonaro. Contudo, Bebianno continuaria como um dos

conselheiros mais próximos ao futuro presidente.

Existe uma dúvida sobre o papel da Casa Civil no próximo governo. Hoje

(26/11), o presidente-eleito anunciou pelo Twitter que o General Alberto dos

Santos Cruz será o próximo Secretário de Governo, pasta atualmente

responsável pelas relações entre o Executivo e o Congresso, mas que seria

extinta e suas funções absorvidas pela Casa Civil. Também foi posta pelo futuro

Presidente a ideia que a coordenação interministerial poderá ser transferida

para a Vice-Presidência.

Transição de Governo


