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Previdência, Tributos e Ministérios
Tsunami dos Ministérios?
Após alterações feitas na comissão mista, quinta-feira (09) passada, a Medida Provisória 870/19, que
define a estrutura ministerial do Poder Executivo, reduzindo o número de ministérios para 22, deve
entrar em pauta no Plenário.
A medida precisa ser votada antes da sua data de expiração, dia 3 de junho, caso isso não ocorra, seria
concretizado o retorno dos 29 ministérios presentes na Esplanada durante o governo Temer. O próprio
Bolsonaro classificou a possível ocorrência como uma “tsunami”, mas garantiu que “vence esse
obstáculo com toda certeza”.
A proliferação dos ministérios representaria uma derrota para o governo Bolsonaro, que se elegeu
prometendo enxugamento da máquina pública. As alterações feitas na Comissão Mista removeriam o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça, enviando o mesmo
para Ministério da Economia, que não agradou o Ministro da Justiça, Sergio Moro
Facilitação na Captação de Recursos para Estados
O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve apresentar, nesta semana, alterações ao Regime de
Recuperação Fiscal que beneficiariam estados endividados. As alterações, que requerem aprovação
em Plenário, estendem a garantia do Tesouro aos estados com a mais baixa classificação de
capacidade de pagamento (C). Em troca, o Executivo espera elevar o nível de apoio e engajamento dos
governadores diante da contenciosa reforma previdenciária.
Reforma Tributaria
A Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados, deve iniciar discussões, terça-feira
(14), em torno da proposta de reforma tributária. De autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), a
proposta prevê a consolidação de cinco tributos relacionados ao consumo de bens e serviços- o
resultado seria um imposto único com alíquota em torno de 20%.
Inicialmente, parlamentares pretendiam aguardar o desfecho da Reformada da Previdência para depois
examinar a proposta tributaria, assim evitando que duas importantes Propostas de Emenda a
Constituição (PEC) tramitassem simultaneamente pelo Congresso, dividindo a atenção dos
parlamentares. Porém, o relator designado a proferir parecer sobre a matéria na CCJ, João Roma
(PRB-BA), não enxerga problema na tramitação simultânea de duas PECs. Roma enxerga a apreciação
da inciativa como uma marca do protagonismo do Congresso Federal.
O deputado também adiantou que pretende proferir parecer que defende a admissibilidade total da
PEC. Roma acredita que a Reforma Tributária deve ser menos contenciosa que a previdenciária, logo
que existe “mais convergência do que divergência” em torno do assunto. O deputado também destacou
que não está coordenando esforços com o Executivo, porem acredita estar” no caminho de simplificar a
estrutura tributária em sintonia “com a presidência.
Saneamento
O Marco Regulatório do Saneamento deve continuar sua trajetória pelo Congresso. Na semana
passada, a propositura recebeu aval da comissão mista. O colegiado aprovou (08) o parecer favorável
do deputado Tasso Jereissati (PSDB-CE). Agora, o novo regulatório poderá ser pautado e votado em
Plenário.
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a
qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não
representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de
compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas.
Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem,
portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo
acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a
todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações
representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre
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