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Custo Brasil frente 

à OCDE divididos 

em 12
elementos, 

representando 

cerca de 22% 
do PIB

R$1,5
Trilhões
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capital 
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Acessar 
insumos básicos

Atuar em ambiente 
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CRONOGRAMA DE TRABALHO

Atividade Jul/20 Ago/20 Set/20 Out/20 Nov/20 Dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21

1. Estruturação do Projeto

2. Estruturação da Equipe

3. Montagem dos Pilares

4. Coleta de Proposições (Contínuo)

5. Trabalho MBC/Falconi

6. Trabalho FIEC

7. Visita a Estados (Contínuo)

8. Estratégia Ministerial

9. Estratégia Política

10. Estratégia Projetos Prioritários

11. Montagem dos Grupos de Trabalho

12. Implementação da Plataforma Interna (CRM)



As proposições mapeadas são classificadas e avaliadas quanto ao impacto no Custo Brasil.
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STATUS DAS PROPOSIÇÕES - CONSOLIDADO

403377

Não quantificadas

Quantificadas

Das 780 proposições, 
377 estão 
quantificadas...

...com impacto potencial¹ estimado de R$ 714 
bilhões no Custo Brasil.

STATUS
Não 

Quantificada
Quantificada Total Impacto

Implementada 16 63 79 R$ 225,20 bi

Em Implementação 12 114 126 R$ 85,49 bi

Em tramitação 43 35 78 R$ 271,98 bi

Em análise 332 165 497 R$ 131,43 bi

TOTAL: 403 377 780
R$ 714,0 bi¹ 
Anualizados

¹ Nota: Impacto potencial, uma vez que, os ganhos capturados dos projetos variam de acordo com prazo e período de implementação. 
Existem projetos que os ganhos são capturados logo após implementação, outros após um ano e outros ainda com período de maturação 
de 10 anos.
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HORIZONTE DE CAPTURA DO IMPACTO

Do potencial total de impacto já calculado, R$47 bilhões já foram capturados e mais R$191 bilhões serão até 2022.

Horizonte de 
captura

Implementada
Em 

implementaçã
o

Em tramitação Em análise Total

Capturado 46,8 - - - 46,8

Captura até 2022 65,7 60,3 22,5 42,8 191,3

Captura após 2022 112,7 25,2 249,4 88,6 475,9

Total Geral 225,2 85,5 271,9 131,4
R$ 714,0 

anualizados

47 47
238

714

191

476

Capturado Captura até
2022

Captura pós
2022

Total



BOOK – PROJETOS 

PRIORITÁRIOS CÂMARA E 
SENADO
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Projeto
Redução 

Custo Brasil 
(bilhões/ano)

Elemento Descrição Quais/Qual o PL? Status Proposição Metodologia do Cálculo

Reforma 
Tributária

R$ 124,74 
Honrar 
Tributos

Simplificação do Sistema Tributário 
Nacional para aumento da 

competitividade e da segurança 
jurídica.

PEC 45/2019 e 
PEC 110/2019

Em tramitação

Fonte: Apresentação nº 213 
Reforma Tributária na Comissão 
Especial da Reforma Tributária da 
Câmara pelo Dep. Luiz Carlos 
Hauly | Valor Fornecido

Reforma 
Administrativa

R$ 67,31 
Acessar 
Serviços 
Públicos

Transformação do estado 
corporativista para um “Estado 
agência”, com elevado nível de 

profissionalização, leve, compacto e 
ágil, mantendo sob a execução 

direta do Estado, funções e
carreiras típicas públicas, como a 
segurança, a justiça, a diplomacia, 
a fiscalização tributária e a gestão 

orçamentária.

PEC 32/2020 Em tramitação

Fonte: Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (citado por 
Estadão) | Cálculo de impacto anual 
com base em valores fornecidos 
(utilizada a menor projeção por 
conservadorismo)

Lei do Gás R$ 12,50 
Acessar 
Insumos 
Básicos

A proposta tem como objetivo 
aumentar a concorrência no 

mercado de gás natural, atraindo 
novos investidores

PL 6407/2013 Em tramitação

Estimativa de redução da tarifa 
média do gás (projeção pela EPE 
no PNE 2050) | Fonte: 
Infraestrutura - SEPEC | Cálculo 
pela metodologia BCG
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Projeto

Redução 
Custo 
Brasil 

(bilhões/an
o)

Elemento Descrição Quais/Qual o PL? Status Proposição Metodologia do Cálculo

Marco do Setor 
Elétrico

R$ 42,76 

Acessar 
Insumos 
Básicos

Dispõe sobre o modelo comercial 
do setor elétrico, a portabilidade da 

conta de luz e as concessões de 
geração de energia elétrica

PLS 232/2016 Em tramitação
Estimativa de redução da tarifa 
média de energia para empresas | 
Fonte: Relatório Política Anti-
industrial Energética ABRACE -
ago/2020 | Cálculo pela 
metodologia BCGDesestatização 

Eletrobrás e outras

Acessar 
Insumos 
Básicos

Dispõe sobre a desestatização da 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

– Eletrobras e outras
PL 5877/2019 Em tramitação

Marco Legal das 
Startups

-
Honrar 
Tributos

Simplifica a criação de novos 
negócios considerados inovadores, 

oferecendo mais segurança 
jurídica para os investidores.

PLC 146/2019 Em tramitação Em processo de precificação

Marco Legal do 
Reemprendedorismo

-
Acessar 
Insumos 
Básicos

Altera o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte para tornar a 
renegociação de dívidas mais ágil 

e menos onerosa

PLC 33/2020 Em tramitação Em processo de precificação

Licenciamento 
Ambiental

-
Acessar 
Insumos 
Básicos

Definição de diretrizes e regras 
mais modernas para o processo de 

licenciamento ambiental.

PL 3729/2004 e 
2942/2019

Em tramitação Em processo de precificação
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Projeto
Redução 

Custo Brasil 
(bilhões/ano)

Elemento Descrição Quais/Qual o PL? Status Proposição Metodologia do Cálculo

Debêntures de 
Infraestrutura

-
Financiar o 
negócio

Cria novos instrumentos 
financeiros para projetos de 

infraestrutura
PL 2646/2020 Em tramitação Em processo de precificação

Depósitos 
voluntários

-
Financiar o 
negócio

Autoriza o acolhimento de 
depósitos voluntários de 

instituições financeiras pelo 
Banco Central

PL 3877/2020 Em tramitação Em processo de precificação

Regime de 
partilha de 
produção

-
Acessar 
insumos 
básicos

Permitir a licitação com 
concessão nos blocos em que 
esse regime for mais vantajoso 
para o Brasil e instituir a disputa 
em igualdade de condições nas 

licitações de partilha da 
produção

PL 3178/2019 Em tramitação Em processo de precificação
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Projeto
Redução 

Custo Brasil 
(bilhões/ano)

Elemento Descrição Quais/Qual o PL? Status Proposição Metodologia do Cálculo

PEC extinção 
dos fundos

-
Acessar 
serviços 
públicos

Institui reserva de lei 
complementar para criar fundos 
públicos e extingue aqueles que 

não forem ratificados até o final do 
segundo exercício financeiro 

subsequente à promulgação desta 
Emenda Constitucional, e dá 

outras providências

PEC 187/2019 Em tramitação Em processo de precificação

Cabotagem (BR 
do Mar)

R$ 54,17 

Dispor da 
Infraestrut
ura

Institui o Programa de Estímulo ao 
Transporte por Cabotagem - BR do 

Mar
PL 4199/2020 Em tramitação

Estimativa de redução do custo 
logístico sobre o PIB pela projeção 
da matriz de transportes PNL 2025 
|Fonte: Infraestrutura - SEPEC | 
Cálculo pela metodologia BCG

Marco 
Regulatório 
Ferrovias e 
outros

Dispor da 
Infraestrut
ura

Dispõe sobra a exploração indireta, 
pela União, do transporte 

ferroviário em infraestruturas de 
propriedade privada; autoriza a 

autorregulação ferroviária; 
disciplina o trânsito e o transporte 

ferroviário

PLS 261/2018 Em tramitação

Lei de 
Praticagem

Dispor da 
Infraestrut
ura

Dispõe sobre a segurança do 
tráfego aquaviário em águas sob 

jurisdição nacional
PL 2149/2015 Em tramitação
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Projeto
Redução Custo 

Brasil 
(bilhões/ano)

Elemento Descrição
Quais/Qual 

o PL?
Status 

Proposição
Metodologia do Cálculo

Lei de 
Falências¹

-
Retomar ou 
encerrar um 
negócio

A Lei 14.112/20 foi publicada em 24 de 
dezembro e, entre outros pontos, permite que o 
dono da empresa tome financiamentos na fase 

de recuperação judicial; autoriza o parcelamento 
de dívidas tributárias federais; e prevê a 

apresentação de plano de recuperação por 
credores. O presidente vetou seis trechos da 

proposta, a maioria sobre benefícios fiscais para 
as empresas em recuperação judicial

PL 
4458/2020

Implementada, 
necessário 

votar os vetos
Em processo de precificação

Emendas do 
Marco Legal do 
Saneamento²

56,29
Dispor da 
Infraestrutur
a

Prorrogar o prazo para o fim dos lixões, facilitar 
a privatização de estatais do setor e extinguir o 

modelo atual de contrato entre municípios e 
empresas estaduais de água e esgoto. Pelas 

regras em vigor, as companhias precisam 
obedecer a critérios de prestação e tarifação, 

mas podem atuar sem concorrência

PLS 
4162/2019

Implementada, 
faltam aprovar 

emendas

Fonte: Estudo Instituto Trata Brasil 
- Benefícios Econômicos e Sociais 
da Expansão do Saneamento 
Brasileiro 2018 | Valor fornecido

Mineração em 
Terras 
indígenas

-

Atuar em 
ambiente 
jurídico-
regulatório 
eficaz 

Estabelecer as condições específicas para a 
realização da pesquisa e da lavra de recursos 

minerais e hidrocarbonetos e para o 
aproveitamento de recursos hídricos para 

geração de energia elétrica em terras indígenas 
e institui a indenização pela restrição do usufruto 

de terras indígenas.

PL 
191/2020

Em tramitação Em processo de precificação

Concessões 
florestais

-

Atuar em 
ambiente 
jurídico-
regulatório 
eficaz 

Sugere mudanças na Lei de Gestão de 
Florestas Públicas (Lei 11.284/2006), com o 

objetivo de acelerar processos de licitação das 
concessões florestais. Está relacionado a 

desafios como o combate ao comércio ilegal de 
madeira

PL 
5518/2020

Em tramitação Em processo de precificação

Nota 1: Lei de Falências: Em sanção presidencial (com vetos)
Nota ²: Marco Legal do Saneamento falta aprovação das emendas
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Projeto
Redução Custo 

Brasil 
(bilhões/ano)

Elemento Descrição
Quais/Qual 

o PL?
Status Proposição Metodologia do Cálculo

Eficiência 
administrativa

-
Acessar 
serviços 
públicos

Estabelece regras para a eficiência na 
administração pública, prevendo o 

máximo de informatização e regras para 
divulgação de dados e acesso por parte 

do público

PL 
7843/2017

Em tramitação Em processo de precificação

Fundos de 
Investimento 
nas Cadeias 
Produtivas 
Agroindustriais 
(Fiagro)

-
Financiar o 
negócio

Criar instrumentos no mercado de 
capitais para financiar a produção 
agropecuária. A ideia, é aproveitar 

instrumento que já existem - os fundos 
de investimentos imobiliários (instituídos 
pela Lei 8.668/93) - para captar recursos 

e fomentar o setor agropecuário

PL 
5191/2020

Em tramitação Em processo de precificação

Marco Legal 
das PPPs

-
Dispor da 
Infraestrutur
a

Consolida e moderniza ao longo de 224 
artigos diversas normas que tratam 

sobre concessões, PPPs e fundos de 
investimento em Infraestrutura

PL 
7063/17

Em tramitação Em processo de precificação



STATUS MOMENTÂNEO DOS 
PROJETOS PRIORITÁRIOS QUE 
ESTÃO NA CÂMARA E SENADO
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Ministério da Economia

Última atualização: 09 de março de 2021



● O que é: PEC 45/2019 E PEC 110/2019 ambas possuem o mesmo propósito que é Instituir a Simplificação do Sistema 

Tributário Nacional para aumento da competitividade e da segurança jurídica.

REFORMA TRIBUTÁRIA
BRASIL 4.0

1) PEC 45/2019: Aguardando Parecer do Relator na Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 45-A, de 2019, do Srº Baleia
Rossi e outros, que "altera o Sistema Tributário Nacional e
dá outras providências" (PEC04519)Designado relator o
Senador Carlos Portinho (PL/RJ)

2) PEC 110/2019: Autoria do Senador Davi Alcolumbre, com
relatoria do Senador Roberto Rocha – Pronta para a pauta
na comissão

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

-



● O que é: PEC 32/2020 engloba a transformação do estado corporativista para um “Estado agência”, com elevado nível 
de profissionalização, leve, compacto e ágil, mantendo sob a execução direta do Estado, funções e carreiras típicas 

públicas, como a segurança, a justiça, a diplomacia, a fiscalização tributária e a gestão orçamentária.

REFORMA ADMINISTRATIVA
BRASIL 4.0

1) Aguardando Designação de Relator na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

-



● O que é: PL 6407/2013 (PL do Gás) dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, sobre as atividades de

escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea, acondicionamento, liquefação, regaseificação e comercialização de

gás natural etc.

Data de término: jul.21 – Aprovação no Congresso

PL DO GÁS
CONCORRÊNCIA PARA A PROSPERIDADE

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Verificar o andamento das ações infralegais

- Acionar players externos ao Legislativo, e organizar uma
votação do texto mais favorável ao Governo

1) Texto sofreu alterações no Senado (PL 4476/2020) sendo
remetido novamente à Câmara para apreciação das
alterações

2) Apresentado parecer preliminar pelo Deputado Laercio
Oliveira (PP/SE)

3) Designadas às Comissões CCJ, CME, CDEICS

4) Ultima reunião de líderes: prevista inclusão na pauta da
semana de 08 a 12 de março.



● O que é: PL 232/2016 (PL 414/2021) Dispõe sobre o modelo comercial do setor elétrico;
Data de término: mar.21 – Aprovação no Congresso

MARCO LEGAL DO SETOR ELÉTRICO  
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA 

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

1) Retirado o recurso que solicitava análise pelo Plenário.
Como já havia sido aprovado terminativamente pelas
Comissões, foi remetido à Câmara em 10/02/2021

2) Aguarda despacho da Presidência da CD

- Está na lista de prioridades da SEGOV

- A sugestão é trabalhar a matéria como foi feito com o 
Saneamento. Promover o amadurecimento da temática

- Atuar pelo alinhamento de relator na CD  



● O que é: PL 5877/2019 Dispõe sobre a desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras e outras

Data de término: dez.21 a 1ª Tri de 22 – Aprovação no Congresso

DESESTATIZAÇÃO ELETROBRÁS E OUTRAS
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA 

1) Autoria do Poder Executivo

2) Proposição sujeita à apreciação do Plenário

3) Aguardando despacho do Presidente da Câmara dos
Deputados

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- É um texto complexo, que está sendo trabalhado junto 
com a SEDDM por causa da Eletrobras

- Está na lista de prioridades da SEGOV

- A sugestão é trabalhar a matéria como foi feito com o 
Saneamento. Promover o amadurecimento da temática 



● O que é: PLP 249/2020 (PLP 146/2019) Institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador.

Data de término: mar.21 – Aprovação no Congresso

MARCO LEGAL DAS STARTUPS
BRASIL 4.0

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

1) Foi aprovado com alterações no Senado (em 24/02/2021)
e com isso retorna à Câmara dos Deputados.

2) Recebido pela CD em 03/03.

3) Ultima reunião de líderes: prevista inclusão na pauta da
semana de 08 a 12 de março.

- Reunião com a CC para tratar das alterações aprovadas no
Senado.



● O que é: PLP 33/2020 Institui o Marco Legal do Reempreendedorismo, altera a Lei Complementar nº 123/2006, estabelece a

renegociação especial extrajudicial, altera a falência das microempresas e empresas de pequeno porte, etc

Data de término: fev.21 – Aprovação no Congresso

MARCO LEGAL DO REEMPREENDEDORISMO
PROSPERA MPEs

1) Texto de autoria do Senador Ângelo Coronel (PSD/BA),
relatoria do Senador Jorginho Melo (PL/SC)

2) Foi aprovado o substitutivo no Senado, sendo remetido à
Câmara dos Deputados

3) Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos
Deputados

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Ainda não há notícia sobre a tramitação na CD

- Mapear relatoria na Câmara

- Realizada aproximação com os deputados Gustavo Leite e

Vinicius Poit

- Estratégia de comunicação do Fórum com a frente

parlamentar da MPE e deputados



● O que é: PL 3729/2004 E 2942/2019 Definição de diretrizes e regras mais modernas para o processo de licenciamento ambiental

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROSPERA MPEs

1) PL 3729/2004: Pronta para Pauta no Plenário (PLEN) -
Designado Relator no Plenário, Dep. Zé Vitor (PL-MG);
Aguardando Designação de Relator na Comissão de
Finanças e Tributação (CFT); Aguardando Parecer do
Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC)

2) PL 2942/2019: Pronta para Pauta na Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) –
Origem PLS 458/2018

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Mapear relatoria na Câmara



● O que é: PL 2646/2020 cria um novo instrumento financeiro, chamado de debêntures de infraestrutura, para financiar projetos nas 

áreas de infraestrutura e de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) considerados prioritários 

pelo governo

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA
CONCORRÊNCIA PARA A PROSPERIDADE

1) Autoria do João Maia (PL-RN)

2) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas
Comissões - Art. 24 II

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2252649



● O que é: PL 3877/2020 Autoriza o acolhimento de depósitos voluntários de instituições financeiras pelo Banco Central, que deverá 

apresentar relatório sobre a necessidade dos depósitos voluntários e a evolução da liquidez da economia e da presença de títulos do 

Tesouro Nacional em sua carteira

DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS
CONCORRÊNCIA PARA A PROSPERIDADE

1) Autoria do Senador Rogério Carvalho (PT/SE)

2) Proposição aprovada pelo Plenário, com destino à Câmara
dos Deputados

3) Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos
Deputados

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Último Local: 04/11/2020 – Secretaria de Expediente

- Último estado: 03/11/2020 – Aprovado o substitutivo



● O que é: PL 3178/2019 (Regime de partilha de produção) Revoga o direito de preferência para a Petrobrás nas licitações no regime

de partilha de produção e garante ao Conselho Nacional de Política Energética, assessorado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás

Natural e Biocombustíveis, a decisão sobre qual é o melhor regime jurídico de exploração e produção de petróleo e gás natural a ser

adotado nos leilões do pré-sal

Data de término: dez-21 – Aprovação no Congresso

PL DE REGIME DE PARTILHA
CONCORRÊNCIA PARA A PROSPERIDADE

1) Texto de autoria do Sen. José Serra, tramitará pela CI, CAE e
CCJ, em deliberação terminativa

2) Na CI relatório do Sen. Rodrigo Pacheco pela aprovação,
com emenda: “mantido o direito de preferência da Petrobras
para atuar como operador nos consórcios formados para
exploração e produção”

3) Em 11/03/2020 matéria enviada ao relator para reexame

4) Em 01/03/2021, Matéria com a relatoria. Na CI,
redistribuído ao Senador Eduardo Braga, para emitir relatório.

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Fechar posicionamento de Governo, que ainda não está
definida

- Avançar nas tratativas com MME

- Acionar ASPAR/ME e SEGOV para definição de alinhamento
no Congresso



● O que é: PEC 187/2019 Institui reserva de lei complementar para criar fundos públicos e extingue aqueles que não forem

ratificados até o final do segundo exercício financeiro subsequente à promulgação desta Emenda Constitucional, e dá outras

providências

PEC DA EXTINÇÃO DOS FUNDOS
CONCORRÊNCIA PARA A PROSPERIDADE

1) Texto de autoria do Sen. Fernando Bezerra Coelho e outros

2) Última informação datada em 27/01/2021, no Plenário do
Senado Federal - Juntadas à página oficial da matéria as cópias
eletrônicas da Correspondência da Conexis Brasil Digital,
datada de 26 de dezembro de 2020, e da Correspondência da
Sra. Regise Aparecida, Gerente de Relações
Institucionais/Telefônica Brasil, contendo manifesto assinado
por entidades. À SLSF, por devolução

3) 08/03/2021 – Pronto para deliberação do Plenário

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

-



● O que é: PL 4199/2020 (BR do Mar) Institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem

Data de término: jun.21 – Aprovação no Congresso

CABOTAGEM (BR DO MAR)
CONCORRÊNCIA PARA A PROSPERIDADE

1) Aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado

2) Em 14/12/20 foi designado como relator o Senador
Nelsinho Trad (PSD/MS)

3) Última reunião de líderes: previsto para a pauta do dia
10/03, quarta-feira

4) Em 05/03/2021 - A Presidência determina, em
atendimento ao RQS nº 2955, de 2020, a tramitação
conjunta do PL nº 4199/2020, com os PLS nºs 421, 422 e
423, de 2014, e o PL nº 3129, de 2020, por tratarem de
tema correlato.

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Promover aproximação com o Relator, colocar a SEAE à
disposição

- Ocorreu aproximação com o Deputado Hugo Leal (PSD/RJ),
que participou ativamente da discussão do PL



● O que é: PL 261/2018 dispõe sobre a exploração indireta, pela União, do transporte ferroviário em infraestruturas de propriedade

privada; autoriza a autorregulação ferroviária; disciplina o trânsito e o transporte ferroviário;

Data de término: ago.21 – Aprovação no Congresso

PL DE FERROVIAS 
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA 

1) Autoria do Senador José Serra (PSDB/SP)

2) Passou pela CAE, onde foi aprovado parecer favorável à
matéria (Sen. Lucia Vania)

3) Texto do relator na CI, Sen. Jean Paul Prates (PT/RN)
apresentado em 03/12/2019 estava ok!

4) Solicitou restituição da matéria para reexame no início de
2020 e apresentou novo texto em 18/11/2020

5) Deliberação terminativa nas Comissões. Próxima CCJ

6) Ainda precisa passar pela CD

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Está na lista de prioridades da SEGOV

- Informação de que o 1º texto no legislativo estava ok e o

novo está em análise pela SEAE juntamente com a SAG

- Monitorar a reapresentação do relatório

- Trabalhar divulgação de material, assim como foi feito com o

Saneamento e mostrar a importância de se votar a matéria



● O que é: PL 2149/2015 (Lei da Praticagem) dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional

Data de término: jun.21 – Aprovação no Congresso

LEI DA PRATICAGEM
CONCORRÊNCIA PARA A PROSPERIDADE

1) Está pronto para pauta na comissão. O Relator na CVT Dep.
Vinicius Carvalho (REPUBLIC-SP)

3) Foram apresentados votos em separado pelos Deps. Lucas
Gonzales e Hugo Leal. Textos ok!

4) Tramitação conclusiva nas comissões. Próxima CCJ

5) Ainda precisa passar pelo Senado

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Promover aproximação com os Deps. Lucas Gonzales (NOVO-
MG) e Hugo Leal (PSD-RJ)

- Alinhar com a Liderança do Governo na CD para aprovação
do voto em separado na CVT

Opção ao texto é o PL 4392/2020, do Dep. Alceu Moreira
(MDB/RS), que trada dos serviços de praticagem.



● O que é: PL 4458/2020 (vetos da Lei de Falências) , permite que o dono da empresa tome financiamentos na fase de recuperação 

judicial; autoriza o parcelamento de dívidas tributárias federais; e prevê a apresentação de plano de recuperação por credores. O 

presidente vetou seis trechos da proposta, a maioria sobre benefícios fiscais para as empresas em recuperação judicial

VETOS DA LEI DE FALÊNCIAS
CONCORRÊNCIA PARA A PROSPERIDADE

1) Implementada, necessário votar os vetos

2) 24/12/2020 – Transformada em Norma Jurídica com veto
parcial – Lei 14.112/2020

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

-https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/144510

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/144510


● O que é: PLS 4162/2019 (Implementada, faltam aprovar as emendas) Prorrogar o prazo para o fim dos lixões, facilitar a privatização 

de estatais do setor e extinguir o modelo atual de contrato entre municípios e empresas estaduais de água e esgoto. Pelas regras em vigor, 

as companhias precisam obedecer a critérios de prestação e tarifação, mas podem atuar sem concorrência

EMENDAS DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO
CONCORRÊNCIA PARA A PROSPERIDADE

1) Implementada, faltam aprovar as emendas

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Último local: 03/02/2021 - Plenário do Senado Federal 
(Assessoria Técnica)
- Último estado: 16/07/2020 – Transformada em Norma Jurídica



● O que é: PL 191/2020 (Terras Indígenas) estabelece condições específicas para a realização da pesquisa, lavra de recursos minerais, 

aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia elétrica, institui a indenização pela restrição do usufruto de terras indígenas. 

Data de término: dez-21 – Aprovação no Congresso

PL TERRAS INDÍGENAS
CONCORRÊNCIA PARA A PROSPERIDADE

1) De autoria do Executivo, apresentado em fev/20, aguarda
criação de Comissão Temporária pela Mesa da CD

2) 8 Comissões CAPADR, CREDN, CMADS, CINDRA, CME,
CDHM, CFT, CCJC

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Matéria com imensa resistência desde a sua apresentação

- Necessário amadurecimento do assunto fora do Legislativo,
demonstrando a importância, benefício e segurança jurídica
propostas pela matéria

- Levantamentos de players para desenvolvimento do assunto
fora do Governo e dos internos (Ex: Governadores do Norte)



● O que é: PL 5518/2020 Sugere mudanças na Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei 11.284/2006), com o objetivo de acelerar 

processos de licitação das concessões florestais. Está relacionado a desafios como o combate ao comércio ilegal de madeira

PL DE CONCESSÕES FLORESTAIS
CONCORRÊNCIA PARA A PROSPERIDADE

1) De autoria DE Rodrigo Agostinho (PSB-SP)

2) Aguardando despacho do Presidente da Câmara dos
Deputados

3) Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24,
IIProposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Matéria com imensa resistência desde a sua apresentação



● O que é: PL 7843/2017 (Eficiência Administrativa) Estabelece regras para a eficiência na administração pública, prevendo o máximo 

de informatização e regras para divulgação de dados e acesso por parte do público

PL DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA
CONCORRÊNCIA PARA A PROSPERIDADE

1) De autoria de Alessandro Molon (REDE/RJ) e outros

2) Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário. Aprovada na
CD; segue para o Senado

3) 25/02/2021 – Aprovada no Plenário do Senado, com
emenda de redação, a matéria vai à sanção.

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Matéria com tramitação com caráter de urgência



● O que é: PL 5191/2020 (Fiagro) Criar instrumentos no mercado de capitais para financiar a produção agropecuária. A ideia, é 

aproveitar instrumento que já existem - os fundos de investimentos imobiliários (instituídos pela Lei 8.668/93) - para captar recursos e 

fomentar o setor agropecuário

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FIAGRO)
CONCORRÊNCIA PARA A PROSPERIDADE

1) De autoria do Deputado Federal Arnaldo Jardim
(Cidadania/SP)

2) Relator atual: Senador Carlos Fávaro

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Último local: 03/03/2021 - Secretaria de Expediente
- Último estado: 02/03/2021 - APROVADA 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/146362

- O projeto inclui o Fiagro na Lei 8.668, de 1993, que instituiu 
os fundos de investimentos imobiliários. Os recursos do 
Fiagro se direcionam a quaisquer ativos rurais, reais ou 
financeiros. Com ele será possível que pessoas e empresas 
invistam em imóveis rurais, empresas rurais não 
classificadas em bolsas de valores, participação em 
sociedades que explorem atividades integrantes da cadeia 
produtiva agroindustrial e outras aplicações hoje são 
indisponíveis aos investidores.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/146362


● O que é: PL 7063/2017 (Marco Legal das PPPs) que altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para reduzir o valor mínimo

dos contratos de parcerias público-privadas celebrados por Estados, pelo Distrito Federal e por Municípios

Data de término: dez.21 – Aprovação no Congresso

MARCO LEGAL DAS PPPs
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

1) Iniciado no Senado sob o nº PLS 472/2012

2) O parecer aprovado na Comissão Especial foi pela rejeição
do PL 7063/2017 e pela aprovação do Substitutivo ao PL
2892/2011 (origem CD). Está pronto para Plenário desde
27/11/2019

3) Se aprovado o relatório em plenário, o PL 7063 não vai ser
votado e o substitutivo do PL 2892 vai ao SF e pode ainda
voltar para CD

SITUAÇÃO PONDERAÇÕES

- Reunião de alinhamento com o relator, Dep. Arnaldo Jardim
(CIDADANIA/SP)

- Repactuar nova data para finalização

OBS¹: Autores do PL 2892/2011 Rubens Bueno (PPS/PR), Paulo
Abi-Ackel (PSDB/MG), Eduardo Gomes (PSDB/TO) e outros

OBS²: Dep. João Maia (PL/RN) Presidente da Comissão Especial
e Geninho Zuliani (DEM/SP) 3º Vice
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Projeto Descrição
Elemento do Custo 

Brasil 

Revisão das NRs
Revisão das Normas Regulamentadoras – conjunto de requisitos e 

procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho

Atuar em ambiente 
jurídico regulatório 

eficaz

Continuo processo de revogação de decretos e 
atualizações

Processo contínuo de desburocratizar o Estado, reduzir o arcabouço 
normativo existente e simplificar a pesquisa da legislação. São 

atingidos os atos já revogados tacitamente, mas que continuavam 
existindo no ordenamento jurídico; aqueles cujos efeitos tenham se 

exaurido no tempo; e outros que estejam vigentes, mas cujo 
significado não pode ser identificado.

Atuar em ambiente 
jurídico regulatório 

eficaz

Revisão instruções normativas e outros RFB
Revisar e normatizar métodos e procedimentos, bem como 

regulamentar matéria específica- Receita Federal

Atuar em ambiente 
jurídico regulatório 

eficaz

Transformação Digital

Continuar com o processo de oferecer um serviço público de 
qualidade, com menos gasto de tempo e dinheiro por parte do 

cidadão, para melhorar a vida daqueles que vivem e trabalham no 
país. Ex: Carteira de trabalho digital, carteira digital de trânsito, 

processo de alistamento online e outros

Acessar serviços 
públicos

Processos de Simplificação

Simplificar processos e normas, eliminando exigências de rotinas 
que geram fluxos desconexos na tramitação de documentos que 
não agregam valor ao serviço prestado pela organização e, por 

consequência, pelo Estado.

Acessar serviços 
públicos
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Projeto Descrição
Elemento do Custo 

Brasil 

Programa Emprega Mais

O programa visa promover, em larga escala, a educação 
profissional de qualidade e difundir conhecimento e 

tecnologia às firmas com a disponibilização, em parceria 
com o Sistema S, de vouchers para qualificação dos 

trabalhadores

Empregar Capital 
Humano

Programa de Crédito Setorial
Implementar linhas de crédito para fins específicos via 

BNDES e outros
Financiar o negócio

Definição de uma politica de abertura econômica

Definir por meio de estudos, análises setoriais e 
internacionais, a adoção de diversos instrumentos de 

política econômica que sinalizem ao mercado a 
capacidade da nação em absorver novos negócios e 
investimentos, importar e exportar produtos, novas 

tecnologias e o risco do país

Integrar com cadeias 
produtivas globais

Acordo Integração Econômica (Mercosul + União Europeia + 
Cingapura + Canadá)

União aduaneira em amplo projeto de integração de 
blocos econômicos, com matizes de mercado comum

Integrar com cadeias 
produtivas globais

Disseminação da Análise do Impacto Regulatório

Implementação e disseminação da AIR como 
instrumento de melhoria da qualidade regulatória, com a 

participação social e transparência; técnicas de 
identificação do problema; base legal; implementação, 

fiscalização e monitoramento; riscos das alternativas de 
ação

Atuar em ambiente 
jurídico regulatório 

eficaz
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Projeto Descrição
Elemento do Custo 

Brasil 

MP da Construção Civil
Publicação de Medida Provisória para liberdade econômica para 

Construção

Atuar em ambiente 
jurídico-regulatório 

eficaz

Programa de Economia Circular a nível Federal

Desenvolver a nível Federal, uma política voltada a economia 
circular visando o melhor uso de recursos naturais, por meio de 

novas oportunidades de negócios e da otimização na fabricação de 
produtos

Reinventar o negócio

Pró-Saúde

Engloba (a) ações prioritárias da área de insumos farmacêuticos + 
(b) Criação do Programa de Saúde à distância + (c) Venda de 

medicamentos no varejo e outros para farmácias + (d) Estruturação 
de programas de crédito setoriais

Reinventar o negócio

Pró-Turismo
Engloba as aprovações da (a) MP do Turismo + (b) Programa 

Estratégico desenvolvido pela KPMG e G20 + (c) Estruturação de 
programas de crédito setoriais

Reinventar o negócio

Pró-Educação
Engloba as aprovações dos (a) PLs em tramitação + (b) Melhorias 

nos programas educacionais existentes
Empregar capital 

humano

Pró-Logística
Engloba (a) publicação do novo Plano Nacional de Logística – PNL 
2035 + (b) Redução de burocracia documental + (c) Concentração e 

análise de correlatos de PLs existentes 

Dispor da 
Infraestrutura






