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Na última semana foram instaladas todas as Comissões

Permanentes da Câmara dos Deputados, com exceção da

Comissão de Legislação Participativa (CLP), que realizará

eleição na próxima quarta-feira (20.03) e deve ficar sob o

comando do PT.

O principal desafio desse semestre acontecerá na CCJ, que

terá a tarefa de analisar a PEC da reforma da Previdência. O

Presidente Felipe Francischini terá de ser capaz de dialogar

com as diferentes forças políticas para levar a proposta

adiante. A sua primeira missão é designar o relator para a

matéria e estabelecer o calendário de votação, que deve

iniciar após o texto da reforma da Previdência dos militares

chegar na Casa, o que deve ocorrer ainda essa semana. A

ideia inicial da tramitação da PEC da Previdência era vencer

a etapa da CCJ ainda em março, entretanto, o impasse com

a aposentadoria dos militares atrasou o calendário e o seu

relatório deve ficar pronto para votação somente na primeira

semana de abril.

Para saber mais sobre a composição completa das

Comissões Permanentes, confira o documento produzido

pela Distrito nesse link.
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A visita do Presidente Jair Bolsonaro 
a Washington 
O Presidente Jair Bolsonaro já se encontra na capital

americana, Washington, à convite da Casa Branca, para

estreitar relações com os Estados Unidos. Acompanham o

Presidente os Ministros: das Relações Exteriores, Ernesto

Araújo; da Segurança Institucional, General Augusto

Heleno; da Justiça, Sérgio Moro; da Economia, Paulo

Guedes; da Agricultura, Tereza Cristina; e do Meio

Ambiente, Ricardo Salles.

A visita é de apelo positivo para a imagem do governo

brasileiro, uma vez que, demonstra aproximação do Brasil

com os Estados Unidos, uma das promessas de

campanha do Presidente Bolsonaro. Entretanto, na prática

não há na agenda uma discussão significativa, apenas a

possibilidade do Brasil deixar de solicitar visto a cidadãos

norte-americanos sem reciprocidade, o que não justifica

uma visita oficial. Como pano de fundo há a indicação do

novo embaixador brasileiro para os EUA. Entre os cotados,

estão o Diplomata Nestor Forster e o advogado Murillo de

Aragão, entretanto, ambos sofrem resistências: o primeiro

por ainda não ter sido promovido a embaixador e o

segundo, por não ser servidor de carreira.

Turismo, licitações e lobby na pauta da 
Câmara dos Deputados dessa semana 

Nesta semana há três projetos de lei importantes incluídos

na pauta da Câmara. São eles: o PL 2724/15, que

reformula dispositivos da Política Nacional do Turismo e

eleva a participação do capital estrangeiro nas empresas

de transporte aéreo; o PL 1202/07, que regulamenta a

atividade de lobby no Brasil; e o PL 1292/95, que institui

normas para licitações e contratos da Administração

Pública.

Apesar de incluídos na pauta, não deverá haver acordo

entre os deputados para que estes três PLs sejam

votados, isto porque a participação do capital estrangeiro

nas companhias aéreas já teve seu ponto de apelo

resolvido na publicação da MP 863/18, que elevou de 20%

A semana começa com grande entusiasmo após o

sucesso do governo no leilão dos aeroportos. O próximo

desafio do setor de infraestrutura será o Leilão da

Ferrovia Norte-Sul que deve ocorrer na próxima semana,

mas já enfrenta oposição ao modelo proposto.

Bolsonaro se ausentou do país, sem pauta de discussão

significativa, para estreitar relações com os EUA. Todas

as comissões da Câmara dos Deputados, com exceção

da CLP, foram instaladas e já têm seu presidente

definido. O maior desafio do poder legislativo será a

Reforma da Previdência, que já se encontra na CCJ.

Após encontro entre os líderes dos 3 poderes, o Senado

não deve instalar a CPI da Lava Toga.

http://www.distritorelgov.com/congresso-nacional-2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1672576
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=353631
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16526&ord=1
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134935


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 857/2018 – Abre crédito 

extraordinário de 75,28 milhões para a 

situação dos refugiados da Venezuela.

Situação: Matéria com a relatoria.

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. 

MPV 865/2018 - Abre crédito 

extraordinário de R$ 225,7 milhões 

para a intervenção de Roraima.

Situação: Aguardando designação do 

relator.

De olho nas MPspara 100% o limite desse capital nas companhias no país, e que aguarda análise

do Congresso Nacional em regime de urgência. Ainda assim, pode haver

interesse do governo sobre o texto na parte que trata da criação da Agência

Brasileira de Promoção do Turismo (Embratur), o que justifica sua inclusão na

pauta. Do mesmo modo, o projeto que regulamenta o lobby e o que cria uma

nova Lei de Licitações já estiveram algumas vezes na pauta no ano passado sem

que fossem analisados.
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Senado Federal pode criar CPI da Lava Toga
O Senador Alessandro Vieira alcançou o número de assinaturas suficientes para

protocolar, novamente, o requerimento de criação da CPI da Lava Toga no Senado

Federal. O apoio à medida se intensificou após a decisão do STF de abrir inquérito

para apuração de supostos ataques e ameaças a integrantes do Tribunal.

A decisão do presidente do STF desagradou diversas entidades, como o

Congresso Nacional onde, a despeito da inércia na tramitação do Pacote

Anticrime apresentado pelo Ministro Sergio Moro, houve uma movimentação para

que fossem apresentados projetos de lei para derrubar a mencionada decisão, ao

mesmo tempo em que muitos Senadores se sentiram confiantes e até mesmo

pressionados por suas bases eleitorais para apoiar e assinar a CPI da Lava Toga.

Apesar da pressão das redes sociais o presidente do Senado Federal, Davi

Alcolumbre, não deve autorizar a instalação da CPI. Após seu encontro com o

presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente do Supremo

Tribunal, Dias Toffoli, e o Presidente Bolsonaro, ele informou que “é hora de cada

Poder continuar a ter sua prerrogativa de trabalhar de maneira independente e em

harmonia com os demais”.

Governo edita Medida Provisória para facilitar a
criação de novas empresas

Na última quarta-feira (13.03) foi publicada a Medida Provisória nº 876/2019 -

que pretende melhorar o ambiente de negócios no Brasil por meio da

simplificação e desburocratização do registro empresarial, uma das promessas

de campanha do Presidente Bolsonaro.

A Medida Provisória prevê a aprovação automática do registro das seguintes

empresas: Empresário Individual, Empresa Individual de Responsabilidade

Limitada (EIRELI) e Sociedade Limitada (LTDA), desde que preenchida a etapa

inicial de viabilidade de nome e localização da empresa. Caso esses requisitos

não sejam atendidos, os atos devem ser efetivados no prazo já vigente desde

2007, ou seja, em dois dias úteis.

Outra alteração que o texto traz, é a permissão para que advogados e contadores

declarem a autenticidade dos documentos sem que haja a necessidade de

autenticação em cartório ou o comparecimento do empresário à junta comercial

para apresentação dos documentos.

A MP 876/2019 é uma pauta positiva, não deve sofrer resistências dos

parlamentares, e apesar de concorrer com a tramitação de tantas outras Medidas

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135693


Provisórias, deve ser aprovada. Após a instalação de sua Comissão Mista, caberá

a um deputado a relatoria da matéria. Ao seu texto poderão ser apresentadas

emendas pelos parlamentares até o dia 20 de março e o texto aprovado nessa

comissão deverá ser votado nos plenários da Câmara e do Senado.

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.

MPV 873/2019 – Contribuição 

Sindical.                                       

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 874/2019 – Abre crédito 

extraordinário de 1,3 milhão para a 

situação de  Brumadinho.

Situação: Matéria despachada. 

MPV 875/2019 – Auxílio Emergencial 

Pecuniário para Famílias de 

Brumadinho.                                

Situação: Matéria despachada. 

MPV 876/2019 – Arquivamento dos 

atos constitutivos de empresas 

mercantis.                                    

Situação: Matéria despachada. 
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Frente Mista Parlamentar da Economia e
Cidadania Digital

O deputado JHC protocolou no dia 13 de março o requerimento para criação da

Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital, cujo foco será a

discussão de assuntos ligados a novas tecnologias, mobilidade, ativos digitais,

blockchain, dentre outros.

A Frente, que deve ser lançada ainda essa semana na Câmara dos Deputados,

deve ter como presidente o deputado JHC (PSB/AL) e como vice o Senador

Rodrigo Cunha (PSDB/AL).

Após sucesso com aeroportos governo tenta
viabilizar leilão da Norte-Sul

Com ágio de mais de 900%, forte participação de empresas estrangeiras e todos

os três blocos arrematados, o leilão de aeroportos da última sexta foi considerado

um enorme sucesso tanto pelo governo quanto pelo mercado. Embalado pelo

resultado positivo o Ministro da Infraestrutura já anunciou o leilão de mais 22

aeroportos a ser concluído até 2020.

Mas nem tudo são flores, o próximo desafio do governo é viabilizar o leilão da

Ferrovia Norte-Sul previsto para o dia 28 de março. O modelo proposto pelo

governo vem sofrendo fortes críticas por, em tese, favorecer empresas que já

operam ferrovias com ligação com a Norte-Sul. O procurador do Ministério Público

junto ao TCU, um dos mais ferrenhos críticos do modelo, pediu ao Tribunal a

suspensão do Leilão. O Ministro Augusto Nardes pediu esclarecimentos ao

governo e pode decidir sobre o pedido ainda essa semana.

Em meio ao imbróglio, a empresa russa RZD de quem se esperava participação

ativa no leilão, anunciou que não deverá apresentar proposta, exatamente por

discordar do modelo proposto.
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