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Cenário Geral
A semana começa com as atenções voltadas à situação

na Venezuela. O Vice-Presidente Hamilton Mourão e o

Ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo

participam nessa segunda-feira, na Colômbia, de um

encontro do Grupo de Lima, que se reúne para discutir a

situação na Venezuela após o fechamento das fronteiras

no fim de semana. Outra agenda importante para o

governo, a Reforma da Previdência, deve ficar em "banho

maria" pelo menos até depois do Carnaval. No Senado,

os Ministros da Agricultura, da Educação, do

Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura

apresentam seus planos às Comissões temáticas

enquanto a Comissão de Assuntos Econômicos sabatina

o novo Presidente do Banco Central.
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A Comissão de Infraestrutura do Senado recebe na

próxima terça-feira (26.02) o Ministro da Infraestrutura,

Tarcísio Gomes de Freitas. Como de praxe, o Ministro foi

formalmente convidado para discutir as ações da pasta,

mas a audiência promete ser quente, tendo como pano de

fundo as discussões sobre as renovações antecipadas das

concessões das Ferrovias Vitória-Minas e Carajás, ambas

operadas pela VALE.

As antecipações das concessões das ferrovias são vistas

pelo governo como meio mais eficaz para garantir o

investimento necessário na malha ferroviária brasileira, e

vem sendo defendida pelo Ministro desde a época em que

atuava como Secretário de Coordenação de Projetos na

Secretaria Especial do Programa de Parcerias de

Investimentos (PPI).

Mesmo tendo como justificativa um argumento quase

unânime, o de criar condições para novos investimentos

na modernização e ampliação da malha ferroviária, o

processo de antecipação da concessão das ferrovias

Vitória a Minas e Carajás, vem sendo questionado por

conta de alguns fatores importantes: os valores a serem

pagos pelas outorgas, considerados baixíssimos quando

comparados à rentabilidade do negócio; a transparência

do processo, e a dúvida quanto aos efetivos benefícios

econômicos do investimento escolhido - a construção da

Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO).

Além disso, o fato de ser a VALE a atual concessionária de

ambas as ferrovias, a empresa beneficiada pelo baixo valor

atribuído à concessão, traz à discussão outros pontos

como a capacidade da empresa em operar com segurança

essas ferrovias e o porquê do processo ser tão amigável. À

empresa tais questionamentos acontecem por estar sob

forte escrutínio e desconfiança desde que se tornou

responsável pela tragédia ocorrida em Brumadinho, objeto

de Comissões Externas e Parlamentares de Inquérito em

ambas as casas do Legislativo.

Concessão antecipada das 
ferrovias entra na pauta do novo 
Congresso
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Compensação aos Estados pela
Lei Kandir pode voltar à pauta da
Câmara

Criada em 1996 para desonerar a exportação e fomentar a

economia, a Lei Kandir é fonte constante de tensão entre

União e Estados. A Lei previa compensação aos Estados

pela desoneração do ICMS sobre os bens exportados,

contudo, não houve regulamentação quanto ao modelo

dessa compensação. Na última quinta-feira (21.02) o STF

estabeleceu um novo prazo, de 12 meses, para o

Congresso decidir sobre o assunto, após um parecer da

área técnica do TCU que considerava inconstitucional os

repasses da União aos Estados, a título de compensação,

se tornar público.

Na Câmara, está pronto para ser votado o PLP 511/2018,

resultado de uma Comissão Especial reunida

exclusivamente para propor uma solução ao problema.

Somente na última semana foram apresentados dois

requerimentos para inclusão do Projeto na Ordem do Dia.

Ainda que tais requerimentos não possuam muita força, os

governadores vem exercendo forte pressão sobre Maia,

para que paute o projeto. Dado o papel central dos

governadores para a aprovação da reforma da Previdência,



Perdem validade em março:

MPV 852/2018 – Gestão de imóveis da 

União.                                              

Situação: PLV pronto para deliberação no 

plenário do Senado. 

MPV 854/2018 – Antecipação de 

honorários periciais.                      

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

Outras MPs

MPV 855/2018 – Distribuidoras de 
Energia.                                       
Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 856/2018 - Contratação de 

prestador emergencial e temporário do 

serviço público de distribuição de 

energia elétrica.                         

Situação: Aguardando designação de 

relator.

MPV 858/2018 - Extinção da empresa 

binacional Alcântara Cyclone Space.  

Situação: Aguardando designação de 

relator.

MPV 859/2018 - Recursos do FGTS 

para crédito a hospitais filantrópicos.  

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 860/2018 – Doação para as 

Nações Unidas – Refugiados.  

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 861/2018 - Transferência da 

Junta Comercial do DF.            

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 862/2018 - Altera Estatuto da 

Metrópole.                                   

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 863/2018 - Abertura do setor 

aéreo ao capital estrangeiro.       

Situação: Aguardando designação de 

relator.

MPV 864/2018  - Recursos para 

intervenção federal no Estado de 

Roraima.                                      

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

De olho nas MPs
é possível que eles consigam junto ao Presidente da Câmara o encaminhamento

de uma solução definitiva para esse problema que já dura duas décadas.
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CPI
O deputado Luís Miranda (DEM/DF), que se elegeu fazendo campanha nas redes

sociais, apresentou requerimento para criação de Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI) para investigar o vazamento de informações pessoais constantes

dos bancos de dados das empresas donas ou mantenedoras de redes sociais; o

não cumprimento de ordens judiciais e decisões de suspensão; congelamento de

contas sem justificativas; bem como os meios e motivos para casos de promoção

de conteúdo.

De acordo com o autor do requerimento, a investigação se justifica uma vez que

“as redes promovem maior destaque ou impedem a divulgação de determinados

conteúdos a fim de fomentar a polarização de opinião, para aumentar o fluxo de

comunicações e assim ter maior lucro com propaganda. Tal situação fomenta a

discórdia e violência na sociedade, até mesmo homicídios e suicídios, podendo

chegar a causar prejuízos pela ulterior utilização da polícia, judiciário e até mesmo

dos serviços de saúde nos casos de violência que pode originar, o que afeta o

erário.”

Além desse, há outros 3 requerimentos para criação de CPI na Câmara: para

investigar o rompimento da barragem de Brumadinho (MG), os contratos do

BNDES e os gastos do governo federal com publicidade estatal.

No Senado o presidente Sen. Davi Alcolumbre (DEM/AP) afirmou que decidirá na

próxima terça-feira (26.02), durante a reunião de líderes, sobre a criação da CPI ou

da CPMI que investigará o rompimento da Barragem de Brumadinho (MG).

Também foi apresentado requerimento para criação de CPI destinada a investigar

os pagamentos de reparações econômicas concedidas pela Comissão de Anistia.

Outro requerimento apresentado pretendia criar CPI para investigar os tribunais

superiores, mas, após dois senadores retirarem o apoio para sua criação, o

requerimento foi arquivado. Contudo, seu autor, Sen. Alessandro Vieira (PPS-SE),

disse que vai apresentará um novo requerimento com o mesmo teor.

CAE sabatina indicados ao Banco Central e
à CVM
O economista Roberto de Oliveira Campos Neto foi indicado pela Presidência da

República ao cargo de Presidente do Banco Central (BC) e sua sabatina será

realizada na próxima terça-feira (26/02) na Comissão de Assuntos Econômicos

(CAE) do Senado. Para Campos assumir o cargo é necessário que o parecer do

relator da indicação na CAE, Sen. Eduardo Braga (MDB-AM), seja aprovado pelo

plenário do Senado, e tudo indica que, devido a urgência do tema, essa

deliberação ocorra ainda essa semana.

Além de Campos, outras três sabatinas estão agendada para a reunião na CAE,



MPV 866/2018 - Empresa pública 

NAV Brasil Serviços de Navegação 

Aérea S.A.                                   

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 867/2018 - Programa de 

Regularização Ambiental.         

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 868/2018 - Altera o marco legal 

do saneamento básico.             

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 869/2018 - Proteção de dados 

pessoais.                                       

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 870/2019 - Organização da 

Presidência e dos Ministérios. 

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 871/2019 - Combate a 

irregularidades em benefícios 

previdenciários.                           

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 872/2019 - Gratificações dos 

servidores da AGU.                       

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.
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são elas: as sabatinas de Bruno Serra Fernandes e João Manoel Pinho de Mello,

indicados para duas diretorias do BC, e Flávia Martins Sant’anna Perlingeiro,

indicada para o cargo de diretora da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Reforma da Previdência não deve ter
tramitação iniciada essa semana

Até o momento não há previsão de instalação da Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania na Câmara dos Deputados. Com isso, a Proposta de Emenda

à Constituição da Nova Previdência deverá ficar em "banho maria" ao menos até

depois do Carnaval. Oficialmente, ainda não há acordo que permita a instalação

das Comissões temáticas.

Na prática, esse movimento de atrasar a instalação das comissões permanentes,

faz parte da queda de braço entre governo e Parlamento, que deverá ser a tônica

dos trabalhos na Câmara nos próximos meses. Entre os parlamentares, inclusive

os da base do governo, começa a ganhar força a tese de segurar a tramitação da

PEC até que o Executivo envie ao Congresso a proposta da reforma da

Previdência dos militares.



https://www.linkedin.com/company/distrito-relgov

Telefones
+55 (61) 3548-5297
+55 (61) 3548-5220

Endereço
SHS Quadra 6, Complexo 

Brasil 21, bloco E sala 
316-318

E-mail
distrito@distritorelgov.com

https://www.linkedin.com/company/distrito-rela%C3%A7%C3%B5es-governamentais/

