PAUTA CONGRESSISTA
Confederação Nacional de Municípios

Pauta Congressista da Confederação Nacional de Municípios, contendo as principais matérias de interesse da
Entidade, referente a semana do dia 13 a 17 de maio de 2019.

PLENÁRIO/DATA: 14/5/2019, ÀS 16H
ITEM 4 - MEDIDA PROVISÓRIA N° 868, DE 2018 (DO PODEREXECUTIVO) Discussão, em turno único, da Medida
Provisória n° 868, de 2018, que atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de
2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas competência para editar normas de referência nacionais sobre
o serviço de saneamento; a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar as atribuições do cargo de
Especialista em Recursos Hídricos; a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições
estruturais do saneamento básico no País; e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a
participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados; tendo parecer da
Comissão Mista, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela
aprovação desta, com o acolhimento total ou parcial as Emendas
Posicionamento: Aprovar (emendas 26 e 31 da CNM foram acatadas)
PLENÁRIO/DATA: 15/5/2019, ÀS 16H
ITEM 1 - PL 9.617-B, DE 2018 (DO SENADO FEDERAL)Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 9.617-B, de
2018, que institui a GESTÃO COMPARTILHADA, destinada ao acompanhamento orçamentário, financeiro e físico
da execução de obras, da prestação de serviços públicos e da aquisição de materiais e equipamentos, por
grupos de cidadãos organizados em aplicativos agregadores disponíveis na internet ou na telefonia celular;
tendo parecer: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação (Relator: Dep.
Odorico Monteiro); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Dep. Júlio Delgado). Pendente de parecer da Comissão de Finanças e Tributação. (NT
62 e T 64) APROVADO O RQU N° 8.246/18, EM 20/03/18.
Posicionamento: APROVAR CONFORME ACORDO COM O DEP. CAMILO CAPIBERIBE
ITEM 3 - PL 1.292-C, DE 1995 (DO SENADO FEDERAL) Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.292C, de 1995,que altera a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para LICITAÇÕES E CONTRATOS da Administração Pública e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão Especial pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação deste. MATÉRIA A SER DELIBERADA
APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO
Posicionamento: APROVAR
COMISSÃO ESPECIAL PEC 391/17 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DATA: 15/5/2019, ÀS 14H30 – Local: Anexo II, Plenário nº 6
REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO

Nas Comissões da Câmara não há mais itens de interesse da CNM até o momento (13/5)

PLENÁRIO – NÃO HÁ ITENS
COMISSÕES – NÃO HÁ ITENS

