
Está marcada para a próxima quarta-feira (08.05) audiência

pública para debater a Reforma da Previdência, com

presença do Ministro Paulo Guedes, na Comissão de

Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados. A

audiência é referente ao requerimento protocolado pelos

Deputados Sérgio Souza e Enio Verri.

Apesar do convite de ida à CFT, Paulo Guedes pode não

comparecer a audiência. O motivo é evitar exposição

desnecessária em uma comissão que não é tão relevante

para a tramitação da PEC. Para evitar tal desgaste, o

governo avalia um acordo para levá-lo direto para a

Comissão Especial, o que pode ocorrer ainda nesta semana

com o início dos trabalhos da comissão.
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Nesta semana podem ser apreciados os relatórios de cinco

Comissões Mistas que avaliam Medidas Provisórias, dentre

elas o relatório que definirá a Autoridade Nacional de

Proteção de Dados, que já era prevista na Lei de Proteção de

Dados Pessoais, aprovada no último ano. Outro relatório que

pode ser apreciado é o da polêmica Reforma Administrativa

do Executivo, que chegou a receber 541 emendas. Ainda

sobre o governo, foi editada a MP da Liberdade Econômica

que tem como objetivo reduzir a burocracia para autônomos

e startups, uma promessa de campanha de Bolsonaro.

Amanhã, será lançada a Frente Digital, que atuará de

maneira semelhante à FPA: terá o apoio de uma Instituto

criado para essa finalidade e de associações de diversos

setores.

Paulo Guedes tem audiência 
marcada na Câmara esta semana

Novo Marco das Telecomunicações
O PLC 79/2016, o novo Marco Legal das Telecomunicações,

aguarda relatório da Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB) na

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e

Informática (CCT) do Senado. Uma das principais

mudanças defendidas pelo projeto é a transferência do

modelo de concessão para autorização, contribuindo para a

desburocratização do setor. Além disso, as empresas

responsáveis pelo serviço não assumiriam mais

obrigações, mas compromissos de investimentos.

O Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prometeu aos

executivos das operadoras de telefonia que tentaria evitar

novas emendas ao projeto, de forma que sua tramitação se

dê o mais rápido possível. As empresas de

telecomunicações temem que o texto sofra modificações

no Senado e retorne à Câmara.

No entanto, a pressão por maior rapidez não deve afetar a

relatora Daniella Ribeiro, que afirmou que pretende concluir

o parecer em duas semanas. Ela possui ressalvas no

projeto com relação ao Fundo de Universalização dos

Serviços de Telecomunicações (Fust), que, para a Senadora

da Paraíba, deveriam ser usados para obras de

infraestrutura em áreas remotas do Norte, Nordeste e

Centro-Oeste. Com a indicação de que a relatora não deve

ceder à pressão dos empresários, perde-se parte da

expectativa de que o texto seja aprovado sem novas

emendas.

Lançamento da Frente Parlamentar
Mista da Economia e Cidadania
Digital
Será lançada essa semana, no dia 07 de maio, a Frente

Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital,

também conhecida como Frente Digital. Sua criação é fruto

de um requerimento apresentado em março deste ano pelo

deputado JHC (PSB/AL) para resgatar e atualizar a antiga

Frente Parlamentar da Economia Digital e Economia

Colaborativa com a pretensão de se tornar mais atuante e

propositiva dentro do Congresso Nacional.

O objetivo dessa Frente é alavancar as discussões que

permeiam as políticas públicas ligados ao desenvolvimento

da inovação digital no país. A frente parlamentar contará

com o apoio do Instituto Cidadania Digital, criado

especificamente para essa finalidade, e de algumas

associações do setor de mobilidade urbana,

cibersegurança, educação ligada a novas tecnologias,

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127688


Após pedido de vista coletiva dos membros da Comissão Mista na última

semana, a votação do relatório apresentado pelo relator, deputado Orlando

Silva (PCdoB/SP), à MPV 869/2018 que cria a Autoridade Nacional de Proteção

de Dados (ANPD) ficou agendado para próxima terça feira (07/03). Dentre os

pontos trazidos no relatório protocolado, destacam-se aqueles que tem a

intenção de reforçar aspectos que garantem a liberdade, legitimidade e

autonomia da ANPD, são eles:

• Determinação de que o tema de proteção de dados pessoais seja

matéria de interesse nacional (vale destacar que esse argumento

remete a PEC 17/2019, que determina a competência privativa da

União para legislar sobre o tema);

• Subordinação transitória da ANPD à Presidência da República e sua

posterior transformação em autarquia, decorrido o prazo de dois

anos;

• Recriação das fontes de receita que haviam sido vetadas, como:

dotações previstas no Orçamento Geral da União, doações e vendas

de bens ou aplicações no mercado financeiro;

• Sabatina dos membros de seu Conselho Diretor pelo Senado

Federal;- Previsão de afastamento preventivos dos conselheiros pelo

presidente da República somente após processo administrativo

disciplinar;

• Retomada da competência de aplicar sanções, como a suspenção ou

a proibição do exercício de atividade relacionada ao tratamento de

dados;

• Repasse obrigatório dos recursos arrecadados com multas para o

Fundo de Defesa de Direito Difusos.

Apesar da urgência que o Brasil tem em regulamentar o tema e das diversas

discussões realizadas no âmbito de sua Comissão Mista, é possível que o

relatório seja mais uma vez modificado e, se isso acontecer, há risco, ainda

que pequeno, de a votação ser adiada para a próxima semana. Temas como a

constitucionalidade do prazo de dois anos para transformação da ANPD em

autarquia e a necessidade de se criar uma fonte certa de receita, como taxas

decorrentes da operação e atividades desenvolvidas pelas empresas sujeitas à

regulação podem impactar a agilidade de sua aprovação.
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Relatório sobre Autoridade Nacionais de 
Proteção de Dados pode ser alterado

MPV 861/2018 – Transferência da 
Junta Comercial do Distrito Federal 
Situação: Aguardando leitura no 
Plenário da Câmara dos Deputados

MPV 866/2018 - Empresa pública NAV 
Brasil Serviços de Navegação Aérea 
Situação: Aguardando leitura no 
Plenário da Câmara dos Deputados

MPV 867/2018 - Programa de 
Regularização Ambiental.         
Situação: 07/05 – Reunião para 
apreciação de relatório

MPV 868/2018 - Altera o marco legal 
do saneamento básico.              
Situação: 07/05 – Reunião para 
apreciação de relatório

MPV 869/2018 – Proteção de dados 
pessoais.                                      
Situação: 07/05 – Reunião para 
apreciação de relatório

MPV 870/2018 – Organização da 
Presidência e dos Ministérios.                      
Situação: 07/05 – Reunião para 
apreciação de relatório

MPV 871/2019 - Combate a 
irregularidades em benefícios 
previdenciários.                           
Situação: 07/05 – Reunião para 
apreciação de relatório

MPV 875/2019 - Auxílio Emergencial 
Pecuniário para famílias de 
Brumadinho.                                 
Situação: 07/05 – Audiência Pública

De olho nas MPs
ativos digitais, dentre outras. Dos diversos parlamentares que apoiaram a

criação da Frente, dois se destacam: o autor do requerimento e presidente da

Frente, o deputado JHC (PSB/AL), e o coordenador-geral, deputado Vinicius

Poit (NOVO/SP), que é bastante atuante nos temas ligados a tecnologia e

inovação.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135594
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134764
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135031
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/135062
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135079
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135616
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Reforma Administrativa do Executivo 
receberá parecer 

A MP 870/2019, que trata da organização da Presidência e

dos Ministérios, e a 871/2019, que busca coibir fraudes no

INSS, terão seus relatórios apresentados na terça-feira

(07.05) durante reunião de suas respectivas Comissões

Mistas.

A MP 870, primeira proposta apresentada pelo governo de

Jair Bolsonaro, contém diversas polêmicas, como a

transferência da demarcação de terras indígenas para o

Ministério da Agricultura, a extinção do Ministério do

Trabalho e a dissolução do Conselho Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional (CONSEA). Foram apresentadas 541

emendas e promovidas cinco audiências públicas, que

contaram com a presença de líderes quilombolas, indígenas,

LGBTs, representantes do setor trabalhista e da ex-

presidente do CONSEA.

O atual número de MPs em tramitação no Congresso é alto,

e apesar de estarem andando no processo, o ritmo ainda é

lento. Isso pode ser visto no número de Comissões Mistas

instaladas. Das 23 propostas em vigor, apenas 12 possuem

comissões. Deste número, somente duas passaram da

primeira fase e seguiram para votação no plenário da

Câmara, onde estão aguardando há duas semanas. O

governo demanda urgência na aprovação dessas medidas,

entretanto com o foco voltado para a aprovação da

Previdência, enquanto os prazos das MPs andavam, deixou

de negociar com os parlamentares sobre outras propostas

importantes enquanto os prazos das MPs andavam, como é

o caso da MP 870, da Reforma Administrativa. Devido às

grandes divergências sobre o texto e resistência para

aprovar a MP original, o Senador Fernando Bezerra Coelho

(MDB/PE), relator da proposta, deve acolher algumas das

emendas apresentadas a fim de agradar setores da

sociedade civil, o que prejudica em certa medida a nova

estrutura do Executivo, vigente desde o início do ano.

Novo Marco Legal do Saneamento 
aguarda votação 

Das 12 Comissões Mistas que analisam medidas provisórias

atualmente ativas no Congresso, seis se reunirão esta

semana com o objetivo de analisar os pareceres já

apresentados às MPs. Dentre elas, está a Comissão Mista da

MPV 868/2018 (Altera o Marco Legal do Saneamento

Básico), que encerrou a sua última reunião do dia 25.04 sem

a votação do relatório do Senador Tasso Jereissati (PSDB-

CE) devido à concessão de vista coletiva. O relator atuou

dentro do esperado, e apresentou um Projeto de Lei de

Conversão para substituir o texto enviado ainda no governo

Michel Temer. Dentre as principais mudanças propostas pelo

relator, que acolheu 33 das 500 emendas recebidas pela MP,

estão:

1. Retirada de artigo que possibilita a empresas privadas

celebração de contratos com o setor público, sem

participar de processo de licitação;

2. Inclusão da metodologia de cálculo de indenizações

relativas a investimentos não amortizados ou

depreciados, da governança das entidades reguladoras

e do reuso de efluentes sanitários, como temas a

serem objeto de normas de referência;

3. Atribuição aos estados competência para estabelecer

blocos de prestação dos serviços, de modo a se gerar

ganhos de escala;

4. Inclusão de parágrafo que trata da remuneração dos

investimentos realizados pelo prestador, para

assegurar-lhe indenização prévia relativa à parcela não

amortizada ou depreciada sempre que houver

transferência da prestação a outro operador,

facultando-se ao titular atribuir seu pagamento àquele

que assumirá o serviço.

As divergências sobre o texto da MP foram analisadas pela

Distrito em uma edição anterior do Cenários e Tendências.

A Comissão se reunirá na terça-feira (07) para a votação do

relatório. Caso aprovado, o texto deve passar pelo plenário

da Câmara e do Senado até 03.06, quando perde eficácia.

Outra MP que também terá seu relatório em pauta para

votação na mesma data será a 867/2019, que dispõe sobre

a extensão do prazo para adesão ao Programa de

Regularização Ambiental, com reunião agendada às 15h.

MP da Liberdade Econômica foi 
publicada

A Medida Provisória da Liberdade Econômica, MP

881/2019, foi publicada na edição extra do Diário Oficial da

última terça-feira (30.04), véspera de feriado. A medida

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135079
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135061
http://www.distritorelgov.com/wp-content/uploads/2019/04/Cen%C3%A1rios-e-Tend%C3%AAncias-2019.04.22.pdf
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135060
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136531
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chegou ao Congresso na quinta-feira (02) e tem até hoje (06) para receber emendas pelos parlamentares. A MP perde

sua eficácia em 27 de agosto.

A medida provisória institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo diretrizes com o objetivo

de reduzir a burocracia para os trabalhadores autônomos e startups, melhorando assim, o ambiente para negócios e

inovação no país. As principais mudanças incluem a dispensa de licença ou de alvará para manter funcionamento de

empresas com atividades econômicas de baixo risco; a liberdade em definir preços, que deverão flutuar pela lei de

oferta e demanda desde que não sejam mercados regulados ou emergência ou calamidade pública; a possibilidade de

trabalhar em qualquer dia da semana ou horário, desde que respeitada a legislação trabalhista; a questão do sossego,

vizinhança e poluição sonora; e ainda, a possibilidade de o armazenamento de documentos ocorrer unicamente de

forma digitalizada, não precisando de armazenamento de documentos físicos.

A MP é de conteúdo denso, e traz diversas mudanças para a área econômica. Carrega pontos polêmicos, tais como: o

impacto ambiental, uma vez que fica a cargo do empreendedor definir o próprio risco; a imposição das mesmas

condições para todos os municípios, sem distinção, e ainda, a possibilidade de pequenas empresas poderem testar

produtos ou serviços sem a necessidade das mesmas autorizações exigidas das grandes empresas.

Apesar de a MP se mostrar positiva para o cenário econômico, traz mudanças que podem ter impactos mais amplos

dos que inicialmente anunciado, como por exemplo, colocar fim a discussão sobre “silêncio positivo” na instalação de

antenas de telecom, tema já levantado pelo secretário de Telecomunicações do MCTIC, Vitor Menezes. Outras

discussões como essas devem aparecer conforme as alterações propostas vão sendo melhor compreendidas. Até o

momento, a MP já conta com mais de 30 emendas.
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