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O Ministro da Economia, Paulo Guedes, terá dois

compromissos no Congresso Nacional nessa semana. Na

terça-feira (26.03), às 14h, o Ministro tem audiência pública

marcada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da

Câmara dos Deputados para debater a Reforma da

Previdência. Na quarta-feira (27.03), às 10h, o compromisso

será no Senado, em audiência pública conjunta das

comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Direitos

Humanos e Legislação Participativa (CDH), para debater a

Lei Kandir (LC 87/96) e o endividamento dos estados. A

Reforma da Previdência também deve ser tratada nessa

audiência.

O Ministro enfrentará o Congresso em um momento

tumultuado para a aprovação da Reforma da Previdência. O

governo entregou, na quarta-feira (20.03), a proposta para a

previdência dos militares, que vinha travando a tramitação

da PEC no Congresso. No entanto, a proposta não foi bem

aceita pelos parlamentares. A escolha do relator da

Previdência na CCJ, que se daria na última quinta-feira

(21.03), acabou sendo adiada para depois dos

esclarecimentos de Guedes. Atritos entre o Congresso e o

Executivo também causaram certo mal-estar na Esplanada

e tumultuam ainda mais a tramitação da Previdência, já que

Maia é seu principal articulador no Congresso. Em meio a

esse clima, a visita do Ministro à Câmara corre o risco de ser

esvaziada.

Guedes discute Previdência e crise 
dos Estados no Congresso 
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Leilão de trecho da ferrovia 
Norte–Sul

Após o sucesso do governo com o leilão dos aeroportos e

dos portos, o novo desafio para o setor de infraestrutura

será o leilão da Ferrovia Norte-Sul, que ocorrerá na

próxima quinta-feira (28.03). O trecho que será leiloado

para concessão pelos próximos 30 anos se estende de

Porto Nacional (TO) à Estrela d’Oeste (SP), um total de

Nessa semana diversos ministros vão ao Congresso

para apresentar as prioridades e prestar

esclarecimentos sobre suas pastas. As visitas são de

extrema relevância, haja visto os recentes conflitos

protagonizados pelo governo e alguns membros do

parlamento. Felipe Francischini, presidente da CCJC, por

exemplo, preferiu aguardar a visita do ministro da

Economia, para designar o relator da Reforma da

Previdência. Ainda nessa semana, na próxima quinta-

feira, haverá o leilão de um trecho da Ferrovia Norte-Sul,

uma das ações prioritárias dos primeiros 100 dias de

governo. Foram convocadas, ainda, reuniões para

instalação de quatro Comissões Mistas para analisar

Medidas Provisórias editadas pelo último governo.

mecanismos para, cada vez mais, assumir o controle da

agenda e, se for necessário, mandar mensagens mais

ostensivas ao Presidente.

Tensão política aumenta, mas é hora
de conter os danos

A alta temperatura das relações entre Executivo e

Legislativo que culminou com a troca de farpas e recados

entre Rodrigo Maia e Bolsonaro, e se espalhou como

rastilho de pólvora por todo o mundo político, deve começar

a baixar, ao menos por ora. A ordem, de ambos os lados, é

recolher as armas e tentar conter o estrago.

O tempo da política é diferente do tempo do mercado e do

tempo da mídia. Apesar de fazerem sentido do ponto de

vista lógico, ações mais concretas de retaliação do

Legislativo não devem acontecer nesse momento. A mais

falada delas, aprovar o Decreto Legislativo derrubando a

isenção de vistos para alguns países até ganhou força no

calor dos acontecimentos, mas uma análise mais fria de

alguns líderes indica que o tiro pode sair pela culatra

passando a impressão de que o Congresso está jogando

contra os interesses do país. A ver como as coisas se

desenrolam.

De qualquer forma, as feridas estão abertas e longe de

serem curadas. O governo que não vem demonstrando

grande capacidade de articulação política, não parece

disposto a grandes esforços para mudar esse cenário. O

Congresso faz o que pode para se defender e não sair

como o vilão da história e, no seu tempo, vai construindo os

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp87.htm


MPV 855/2018 – Distribuidoras de 
Energia.                                       
Situação: Matéria com a relatoria. 

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: Matéria com a relatoria. 

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: Matéria com a relatoria. 

MPV 862/2018 - Altera Estatuto da 

Metrópole.                                   

Situação: Matéria com a relatoria. 

MPV 863/2018 - Abertura do setor 

aéreo ao capital estrangeiro.       

Situação: Matéria com a relatoria. 

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 de 

relator. 

MPV 866/2018 - Empresa pública 

NAV Brasil Serviços de Navegação 

Aérea S.A.                                   

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

De olho nas MPs1.537 quilômetros, que, de acordo com o edital, deve obter R$ 2,8 bilhão em

investimentos, sendo R$ 1,3 bilhão o valor da outorga. A realização do leilão

vem recebendo críticas ao modelo proposto pelo governo por, em tese,

favorecer empresas que já operam ferrovias que possuem ligação com a

Norte-Sul. Essa discussão rendeu um pedido de suspensão do Leilão pelo

Ministério Público ao TCU e, embora o TCU ainda não tenha se manifestado

sobre o pedido, tudo indica que o leilão ocorrerá, mesmo sob o risco de

judicialização.
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Instalação das comissões das últimas Medidas
Provisórias do governo passado

A demora do governo em articular o andamento de suas propostas junto ao

Congresso Nacional tem criado atrito na relação com os parlamentares.

Embora não tenham sido muitas as matérias enviadas ao Congresso Nacional

pelo Executivo, as poucas que foram enviadas, como a Reforma da Previdência,

a Sistema de Proteção Social dos Militares, o Pacote Anticrime e as Medidas

Provisórias, não sofreram movimentação nas últimas semanas.

Para essa semana a expectativa é que seja indicado o relator da Reforma da

Previdência na CCJ da Câmara dos Deputados e que ocorra a instalação de

quatro Comissões Mistas, todas de Medidas Provisórias editadas durante o

governo passado, são elas:

• MP 866/18 - criação da empresa pública NAV Brasil;

• MP 867/18 - Programa de Regularização Ambiental;

• MP 868/18 - transfere à Agência Nacional de Águas (ANA) regulamentação

dos serviços de distribuição de águas e coleta de esgotos;

• MP 869/18 - Autoridade de Dados Pessoais.

Ministros vão ao Congresso dialogar sobre suas 
pastas 

Durante essa semana, diversos ministros estarão presentes nas Comissões

temáticas da Câmara e do Senado para falar das prioridades e prestar

esclarecimentos sobre suas pastas. No Senado, comparecerá o Ministro da

Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na CAS, dia 27.04, às 9h; o Ministro da Justiça,

Sérgio Moro, na CCJ, dia 27.04, às 10h; e no mesmo dia haverá audiência

pública com o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na CMA, às 14:30h.

Na Câmara, irá o Ministro da Educação, Ricardo Vélez, na CE, dia 27.04, às 10h

e no mesmo dia, na CREDN, às 10h, irá o Ministro das Relações Exteriores,

Ernesto Araújo. Já o Ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite, terá

compromisso nas duas casas: Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara

dos Deputados na quarta (27.03) e Comissão de Infraestrutura do Senado na

terça-feira (26.03).

Apesar das reuniões serem praxe no início dos trabalhos legislativos para a

explanação do Plano de Governo, algumas reuniões podem contar com temas

polêmicos como o pacote anticrime de Moro; o decreto da isenção de vistos



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: Aguardando designação de 

relator.

MPV 875/2019 – Auxílio Emergencial 

Pecuniário para Famílias de 

Brumadinho.                                

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 876/2019 – Arquivamento dos 

atos constitutivos de empresas 

mercantis.                                    

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

Projetos em fase de sanção

PLV 1/19 (MPV 852/2018)- Gestão de 

imóveis da União. 
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para países como EUA, Canadá e Austrália; as políticas de financiamento do

ensino e as discussões sobre a privatização da Eletrobrás.
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