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Nesta semana, provavelmente, haverá a votação da

reforma da Previdência na CCJC da Câmara dos

Deputados. Ainda na Câmara, por uma pressão da Marcha

dos Prefeitos, que ocorreu no último mês, poderá ser

aprovado o texto de salvo conduto às prefeituras que não

extinguiram seus lixões até 2014. Entre os dias 23 e 26.04,

será a vez dos vereadores, que virão para a Capital

marchar pela autonomia e fortalecimento dos municípios.

Duas medidas provisórias perdem a eficácia esta semana,

a MPV 855 e a MPV 856, ambas de 2018. Outras quatro,

terão o parecer do relator apreciado em Comissão Mista.

Após 4 Audiências Públicas, deve ser apresentado na

próxima terça (23) o parecer do relator na Comissão Mista

que avalia a Medida Provisória 869 – Proteção de Dados.

Com mudanças, PEC da Previdência
deve ser votada na CCJ
Prevista para ser votada na semana passada, a Previdência

mais uma vez não emplacou votação na CCJ. Apesar do

esforço, o governo já sabia que teria dificuldade em votar a

matéria na semana passada em face da desgastante

desarticulação política entre Executivo e Legislativo. A

desculpa para o adiamento foi a pressão e pedidos, pelo

Centrão, de retirada do relatório dos jabutis da proposta,

como é o caso do fim de pagamento de multa do FGTS para

demissão sem justa causa do trabalhador já aposentado, a

exclusividade da Justiça Federal do Distrito Federal nas ações

judiciais que dizem respeito à Previdência, as alterações por

Lei Complementar na aposentadoria compulsória dos

servidores do judiciário com mais de 75 anos (a chamada

PEC da Bengala), e a possibilidade de somente o Executivo

propor mudanças à Previdência. Além desses quatro pontos

já acordados, para que a votação ocorra nesta terça-feira

(23.04), continuam em jogo as alterações no abono salarial e

a perspectiva de capitalização.

A desidratação à proposta se inicia muito cedo, antes mesmo

da CCJ, o que demonstra fraqueza nas negociações do

governo, que começou a ceder não só permitindo alterações

no texto, mas também na distribuição de cargos do

segundo escalão entre as lideranças partidárias. Na

próxima fase, a da Comissão Especial, é certa a retirada do

Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a aposentadoria

rural, o que deixa pouca gordura para negociações

posteriores, enfraquecendo ainda mais a proposta original.

A previsão é de que a comissão seja instalada no dia 7 de

maio, o que torna difícil a votação em Plenário ainda neste

semestre, considerando o prazo de dez sessões para a

apresentação do relatório.

Relatório da MP do Saneamento 
será apreciado em Comissão Mista
A Comissão Mista do Congresso Nacional que analisa a

MPV 868/2018, conhecida como MP do Saneamento, se

reunirá, nessa quarta-feira (24.04), para a apreciação de

seu relatório, do Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). A

Medida, enviada ao Congresso pelo governo Temer, propõe

que a regulamentação do saneamento básico, que hoje é

atribuição dos municípios, torne-se responsabilidade do

governo federal, por meio de uma agência reguladora

responsável pela fixação das tarifas cobradas. Os

contratos do setor passariam a ser estabelecidos por meio

de licitações, possibilitando a criação de parcerias público-

privadas. Em sua versão inicial, a medida exigia que todas

as prefeituras abrissem chamadas públicas para contratar

novos serviços de empresas privadas. Em audiência

pública na Comissão Mista na última quinta-feira (16.04),

no entanto, o atual Ministro do Desenvolvimento Regional,

Gustavo Canuto, afirmou que o governo pretende equilibrar

a concorrência entre empresas privadas e companhias

públicas de água e esgoto. O Ministro defendeu a

ampliação do mercado para as empresas privadas e a

melhoria da gestão das estatais responsáveis pelo serviço.

A polêmica ao redor da questão diz respeito exatamente à

relação entre a abertura do setor para empresas privadas e

a privatização do serviço. Argumenta-se, de um lado, que a

privatização prejudicaria municípios menores, que não

teriam o interesse das empresas e, portanto, ficariam

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135061
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Salvo conduto às prefeituras pode ser aprovado 
na Câmara

Volta para a agenda a discussão sobre o novo 
Marco Ferroviário

Na próxima quinta-feira (25), a Comissão de Serviços e Infraestrutura do

Senado Federal realizará audiência pública para debater o PLS 261/2018, do

Senador José Serra (PSDB/SP). O projeto, que trata sobre alterações na

regulamentação do setor ferroviário, já obteve relatório favorável na Comissão

de Assuntos Econômicos pela relatora Lúcia Vânia (PSB/GO), que acrescentou

sete emendas ao texto original. O PLS se encontra na fase de debates na CI,

aguardando relatório do Senador Jean Paul Prates (PT/RN).

Em meio as discussões de renovação de contratos das grandes malhas

ferroviárias (Malha Paulista, Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro

Vitória-Minas), e o recente leilão do trecho da Ferrovia Norte-Sul, o setor

ferroviário se projeta na mira do holofotes, e com isso, a proposta tem espaço

para avançar com apoio do Ministério de Infraestrutura. Apesar do cenário

desassistidos. Por um outro lado, é argumentado que a Medida possibilita

maior investimento da iniciativa privada no setor, podendo melhorar o serviço

prestado à sociedade. As mudanças propostas pelo governo Bolsonaro já

foram um aceno à oposição, tentando conciliar os interesses de ambos os

lados. O Senador Tasso Jereissati, que já demonstrou ser favorável às

mudanças propostas, deve dar parecer favorável à MP com as novas emendas

em seu relatório, que deve ser aprovado pela Comissão.

Após pressão da Marcha dos Prefeitos, o Congresso Nacional pode aprovar um

acordo de salvo-conduto às prefeituras que não extinguiram seus lixões até o

prazo concedido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), como

estipulado pela Lei 12.305/2010.

A PNRS definiu que os Estados e Municípios deveriam garantir a disposição

final ambientalmente adequada dos rejeitos em até quatro anos após a

publicação da PNRS, ou seja, em agosto de 2014. Acontece que nesse ano,

mais da metade dos municípios brasileiros ainda utilizavam lixões. Isso

motivou a apresentação, no Senado Federal, do PLS 425/2014 que pretendia

prorrogar o referido prazo por dois anos. O projeto foi discutido, aprovado e

enviado à Câmara dos Deputados sob o número PL 2289/2015 e com um novo

texto - estendendo o prazo para o período que vai de 2018, para capitais de

Estados e de Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM), até 2021,

para municípios com população entre 50.000 e 100.000 habitantes.

O mencionado acordo, que conta com a anuência dos presidentes da Câmara,

Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se dará sobre

o PL 2289/2015, que tramita na Câmara dos Deputados sob o regime de

urgência (aprovado em 10/04) e que, por esse motivo, será discutido e votado

diretamente no Plenário.

MPV 855/2018 – Distribuidoras de 
Energia.                                       
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados. Perde a 
eficácia em 23/04. 

MPV 856/2018 – Contratação de 
prestador emergencial e temporário do 
serviço público de distribuição de 
energia elétrica.                         
Situação: Perde a eficácia em 23/04. 

MPV 858/2018 - Extinção da empresa 
binacional Alcântara Cyclone Space.  
Situação: Aguardando leitura no 
Plenário do Senado Federal.

MPV 859/2018 - Recursos do FGTS 
para crédito a hospitais filantrópicos.  
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados.

MPV 862/2018 - Altera Estatuto da 
Metrópole.                                   
Situação: 23/04 – Reunião para 
apreciação de relatório.

MPV 863/2018 – Abertura do setor 
aéreo ao capital estrangeiro.                                   
Situação: 23/04 – Reunião para 
apreciação de relatório.

MPV 867/2018 - Programa de 
Regularização Ambiental.         
Situação: 24/04 – Reunião para 
apreciação de relatório

MPV 868/2018 - Altera o marco legal 
do saneamento básico.             
Situação: 24/04  – Reunião para 
apreciação de relatório. 

MPV 870/2019 - Organização da 
Presidência e dos Ministérios. 
Situação: 23/04 a 25/04 – Audiências 
Públicas.

MPV 871/2019 - Combate a 
irregularidades em benefícios 
previdenciários.                           
Situação: 25/04 – Audiência Pública. 

De olho nas MPs

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133432
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134581
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134582
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134666
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134675
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134765
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134935
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135060
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135061
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135079
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A Medida Provisória 869/2018, que trata sobre a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD),

deve receber relatório favorável de seu relator, Dep. Orlando Silva (PCdoB/SP), nessa terça-feira (23/04) em sua Comissão

Mista.

As expectativas sobre seu texto são as mais variadas possíveis, assim como foram as emendas apresentadas ao seu

texto. De um lado, há quem defenda a imediata retirada da ANPD da estrutura da Presidência da República e sua

consequente independência. Por outro, há quem defenda a permanência da ANPD na Presidência da República nesse

primeiro ano (19/20), tendo em vista que o Projeto de Lei Orçamentaria de 2019 não traz previsão para criação da ANPD.

Esse segundo posicionamento, que parece receber o apoio de boa parte do Ministério da Economia, se sustenta na

prerrogativa exclusiva da Presidência da República em requisitar, sem ônus, servidores para a composição da Autoridade

e no fato da Legislação Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrar em vigor apenas em agosto de 2020.

Apesar da divergência apontada, pode se dizer que é majoritário o posicionamento que defende a autonomia da ANPD e

seu consequente afastamento da estrutura da Presidência da República, como é o posicionamento do próprio relator.

Independência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais

positivo, ainda há incertezas quanto aos critérios a serem adotados para autorização/desregulamentação do setor.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135062


As eleições 2018 marcaram um momento de significativa mudança política no Brasil. Forças tradicionais que

influenciavam fortemente os processos eleitorais, em especial nas eleições parlamentares, tiveram seu peso

relativizado.

Inúmeros parlamentares foram eleitos sem o apoio de prefeitos, vereadores ou lideranças municipais. A comunicação

direta, em especial via redes sociais, foi muito mais importante que os tradicionais veículos de comunicação ou do que

o horário eleitoral gratuito.

Isso, por um lado leva os eleitos a uma independência maior do Governo para exercerem seus mandatos, afinal por

mais que tenham surfado na onda Bolsonaro, eles não entendem dever sua eleição a ninguém, mas por outro, os

deixam também muito mais sujeitos ao peso da opinião pública sobre seus atos.

Há duas consequências na relação com essa nova safra de parlamentares: uma dificuldade muito maior para que o

governo trabalhe com os eles através do velho modelo de liberação de emendas para suas bases (as verdadeiras bases

agora estão no Facebook-Twitter-Instagram) a fim de aprovar projetos de seu interesse, além de que temas

“impopulares” passam a encontrar nesse grupo parlamentares muito mais sujeitos aos efeitos dessa impopularidade

sobre a continuidade e renovação de seus mandatos.

Parlamentares foram eleitos com discursos de moralidade e segurança, que são facilmente sustentáveis junto a seus

públicos através da votação do pacote anticrime, da flexibilização da posse de armas e do fim de privilégios para

parlamentares. Mas temas espinhosos como, por exemplo, a Reforma da Previdência foram solene e intencionalmente

ignorados por todos os partidos no período eleitoral. E eles agora precisarão ser pautados e discutidos.

O próprio novo Governo foi eleito alinhado com esse discurso. Um novo Congresso com uma inédita quantidade de

novos parlamentares, grande parte deles com esse espírito e discurso, e inexperientes em articulação política, vêm

levando o Governo a se deparar em sua própria base com uma quantidade enorme de parlamentares “livres” para votar

como a opinião pública indicar e que não serão passíveis de serem controlados pelo simples atendimento às suas

bases.

Se não for muito bem elaborado o discurso e vendida com brilhantismo para a população a necessidade das alterações

estruturais, o governo terá grande dificuldade de aprovar as necessárias medidas impopulares.

Isso acontecendo, fatalmente o peso e a importância dos congressistas ligados à velha escola do “toma lá dá cá”

aumentará a cada dia para o Governo, que terá neles potenciais eleitores, bastando que o Governo aceite a submissão

às tradicionais regras do jogo político.

A sobrevivência eleitoral dos velhos políticos passa por esse jogo, enquanto a dos novos depende do alinhamento de

suas posições com seu eleitorado. Em discussões sensíveis teremos efeitos opostos nesses grupos em relação à

aproximação e distanciamento do Governo.

O cenário que vem se desenhando nesse início de legislatura é o dos velhos não se comprometendo com nada e

deixando que as propostas controversas do governo sejam naturalmente queimadas, e enquanto isso os novos vão

oferecendo “apoio crítico” ao governo, contando com exageros como enquetes online em redes sociais sobre assuntos

em votação.

Isso vem levando o governo a “cair na real” quanto à necessidade de se entender com os caciques e, em parte, rasgar

um pedaço do seu discurso ético e de nova política. E eles sabem que isso está para acontecer, só precisam esperar. O

alto preço da demora nesse entendimento está sendo pago via popularidade do Governo, mas também às custas de

FIQUE POR DENTRO

Novo Congresso x Nova Política
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mais um ano perdido na reativação da economia do país.

E como se comportarão esses novos parlamentares com relação a isso?

Desse embate entre nova e velha política deverão ser consolidadas as posições estratégicas de algumas velhas

raposas, mas também será campo fértil para o surgimento de novos nomes, alguns pelo caminho fácil do discurso

populista e demagógico seja de esquerda ou de direita, mas outros pela sua capacidade de comunicar à população a

real essência das discussões e de convencer seu público da importância de decisões impopulares.

Independentemente da posição política de cada um desses novos parlamentares, será do saldo dessas novas

lideranças que sairão, os nomes que efetivamente poderão ser os líderes da nova política nacional, baseada em fatos e

verdades, comprometida com suas teses e eleitores e que dominarão a política nacional nas próximas décadas.

Nesse momento inicial o espaço se abrirá para os que tiverem a capacidade de entender o funcionamento da

gigantesca máquina pública brasileira e sobreviverem à sua lógica, mas que forem capazes de manter seu brilho e a luz

própria através da comunicação com suas bases.

Quem se habilita?
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