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Câmara aprova MPV 505, que permite a União emitir R$ 30 bi em títulos da Dívida em favor do BNDES

Medida Provisória 505: emissão de títulos da dívida em favor do
BNDES
O Plenário da Câmara aprovou no final da manhã de hoje o Projeto de Lei de
Conversão (PLV 3/11) do deputado Maurício Quintella Lessa (PR/AL) à Medida
Provisória 505/2010, que dispõe sobre emissão de Títulos da Dívida Pública
Mobiliária Federal, em favor do BNDES, para cobertura de crédito.
A única inovação do PLV em relação à Medida Provisória é a inclusão de
dispositivo que trata da federalização de trecho rodoviário nos Estados do
Alagoas e do Pernambuco. O trecho federalizado liga os municípios de São
José da Coroa Grande (PE), Maragogi (AL) e Paripueira (AL). A votação da
Medida Provisória foi simbólica.
Os demais pontos da Medida permanecem os mesmos. Assim, fica a União
autorizada a conceder crédito ao BNDES, no montante de até R$
30.000.000.000,00 em condições financeiras e contratuais a serem definidas
pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Para a cobertura do crédito, a União poderá emitir, sob a forma de colocação
direta, em favor do BNDES, títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas
características serão definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda. No caso de
emissão de títulos, será respeitada a equivalência econômica com o valor
previsto para o crédito.
O Tesouro Nacional fará jus à remuneração com base no custo financeiro
equivalente à TJLP.
O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo, os créditos
concedidos, admitindo-se a dação em pagamento de bens e direitos de sua
propriedade, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, desde que mantida a
equivalência econômica.
O projeto de lei de conversão, junto com o processado, segue para o Senado.
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■ Plenário da Câmara aprova
MPV 506 também

O Plenário da Câmara também
aprovou a Medida Provisória
506,
que
abre
crédito
extraordinário de R$ 210 milhões
para
o
Ministério
do
Desenvolvimento Agrário pagar o
benefício da garantia-safra a
cerca de 595 mil agricultores
familiares do Semiárido.
■ Medidas Provisórias trancando
a pauta

Sete Medidas Provisórias ainda
trancam a pauta do Plenário da
Câmara: 507, 508, 509, 510,
511, 512, 513.
■ Medidas que ainda vão trancar
a pauta

A partir do dia 26 de fevereiro a
Medida Provisória 514 passa a
trancar a pauta. Dez Medidas
Provisórias trancam a pauta a
partir do dia 19 de março,
quando passam a sobrestar a
pauta as MPVs 515, 516, 517,
518, 519, 520, 521, 522, 523 e
524.
■ Erramos

Ao contrário do que foi veiculado
no Novidades Legislativas nº 6
de ontem, a CME da Câmara
será presidida pelo dep. Luis
Fernando Faria (PP/MG). Além
disso, foram divulgadas as
presidências da CDHM – dep.
Manuela D’ávila (PC do B/RS) – e
da CDC – dep. Roberto Santiago
.(PV/SP).
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