
A maioria dos governadores brasileiros têm tomado

medidas alinhadas com as recomendações da

Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a

pandemia do novo Coronavírus. Mesmo havendo um

certo padrão nas ações desses governadores, como

restrições ao funcionamento do comércio e

suspensão de aulas, as respostas à crise têm sido

diferentes dependendo do crescimento do número de

A situação de isolamento social provocada pela

pandemia da COVID-19 tem forçado que

determinadas situações corriqueiras sejam

repensadas a fim de evitar aglomerações. Nesta

semana, o legislativo segue com o desafio de dar

andamento às suas atividades de forma remota para

que o processo em si não seja prejudicado. Dentre

as soluções encontradas, observa-se a realização de

Sessões Plenárias com votações à distância e o

envio prévio de discursos pelos Parlamentares na

perspectiva de um novo "Grande Expediente". Os

requerimentos de urgência estão sendo

apresentados e prontamente inseridos no sistema

para que, então, os blocos se manifestem acerca de

seu apoiamento. Antes da adoção do sistema de
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votação remota, para apresentar um requerimento de

urgência era necessário obter o apoiamento

previamente. Além disso, as Medidas Provisórias

(MPs) serão analisadas em tramitação abreviada,

onde será substituído o trâmite nas Comissões

Mistas por pareceres de Plenário.

As mudanças que estão sendo implementadas

prometem impactar de forma permanente toda a

atividade parlamentar e, portanto, a área de Relações

Governamentais. Este "novo normal" pode trazer

diversas situações e desafios para os profissionais

que lidam com a atividade política como um todo,

como, por exemplo, menor atuação de grupos de

interesse, maior distanciamento entre os

parlamentares e seus representados, menor

participação do público externo, menor

manifestações populares, maior dificuldade em

cobrar os eleitos, novas formas de obstrução e

ações regimentais, novas perspectivas de

articulação na disputa da minoria, e fortalecimento

de negociações em bastidores minando

possibilidades de reações.

Na Câmara dos Deputados, pode ser votado o

“Plano Mansueto”, que adquiriu urgência na última

sexta-feira. Podem ser apreciadas também, as

Medidas Provisórias referentes ao combate ao

Coronavírus, após a apreciação das MPs que já

aguardavam deliberação em Plenário.

No Senado, os parlamentares podem apreciar

medidas que favorecem empresas durante a crise,

além da PEC do Orçamento de Guerra, aprovada na

Câmara dos Deputados na última semana.

Já no estados, a maioria dos governadores

prorrogou as medidas de isolamento e restrição das

atividades comerciais, acatando as recomendações

do Ministério da Saúde, e indo de encontro ao

posicionamento do Presidente da República.

Cenário Geral

Cenários 
e Tendências
ANÁLISE DE CONJUNTURA SEMANAL

Distrito Relações Governamentais

SHS Quadra 6 Complexo Brasil 21 

Bloco E Salas 502-509, Brasília –DF.

www.distritorelgov.com

linkedin.com/distrito-relgov

(61) 3548-5297 

06 de abril de 2019

1

A atividade política enfrenta os 
desafios da votação remota 

Tendência da maioria dos 
governadores é pela prorrogação 
do isolamento



Esta semana a Câmara dos Deputados dará continuidade às votações dos projetos que tramitam em

regime de urgência que têm anuência dos líderes da Casa para serem pautados e que, em sua maioria,

estão relacionados aos assuntos sobre a crise de saúde pública ou econômica decorrentes da pandemia

do COVID 19.

Nesta terça-feira (07/04), a previsão é que o Plenário vote e aprove o PLP 149/19 (Plano Mansueto), que

estipula normas para o refinanciamento de dívidas de estados e municípios com a União. O relator deste

projeto, deputado Pedro Paulo (DEM/RJ), vem discutindo o texto de seu parecer com diversos

governadores e parlamentares para viabilizar a obtenção de empréstimos garantidos pela União a estados

em dificuldade financeira.

Ainda no início desta semana, na terça ou na quarta-feira (08/04), é esperado que a Câmara dos

Deputados organize a ordem de apreciação e dê início às discussões das Medidas Provisórias que

aguardam, de acordo com o novo rito de tramitação, sua apreciação pelo Plenário da Casa. A MP

905/2019, que institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, será a primeira medida a ser apreciada por

este novo rito. Por haver um volume alto de Medida Provisórias em tramitação, muitas delas editadas

antes mesmo do início da crise do COVID 19, é possível que algumas caíam e percam sua validade.

Para o fim desta semana, como foi anunciado pelo presidente Rodrigo Maia (DEM/RJ), é esperada a
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casos nos estados.

Há um grupo de governadores, entre eles João Dória (PSDB/SP), Ronaldo Caiado (DEM/GO), Ibaneis Rocha

(MDB/DF), Wilson Witzel (PSC/RJ) e os representantes dos estados nordestinos, que assumiram uma

posição dura a favor do distanciamento social. Foram instituídas quarentenas ao comércio e à parte dos

serviços, que podem ser prorrogadas até meados de abril. No caso de Goiás, o isolamento social decretado

foi prorrogado na última sexta-feira (03/04), até 19/04 e no Distrito Federal até o dia 03/05.

No entanto, alguns estados, como Santa Catarina, governado por Carlos Moisés (PSL), já planejam uma

lenta retomada às atividades econômicas. O governador, que foi o primeiro a publicar restrições à

população devido à pandemia, decretou no domingo (05/04), que estão permitidas as atividades de

profissionais liberais como médicos, fisioterapeutas, educadores físicos e advogados. No outro extremo, o

Rio Grande do Sul, governado por Eduardo Leite (PSDB) que havia excluído restaurantes e padarias de seu

decreto de isolamento social, incluiu esses estabelecimentos na quarentena na última sexta-feira (03/04),

quase 15 dias depois das publicações dos primeiros estados.

A tendência, portanto, da maioria dos governadores, é pela manutenção e/ou prorrogação do isolamento

social e das medidas de restrição ao funcionamento do comércio. Levando em conta a nova aproximação

do Ministério da Saúde com esses estados e os alertas emitidos pela pasta sobre o pico da doença, é

possível que, nas próximas semanas, novas restrições sejam decretadas nos estados. Caberá à

Presidência da República, nesse cenário, decidir se respeita as medidas estaduais, ou institui uma única

política federal sobre a pandemia.
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Votações desta semana na Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2206395
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2229308


Desde que a COVID-19 chegou ao Brasil, o Poder Executivo editou cerca de vinte Medidas Provisórias (MPs)

para o combate a essa pandemia. Jorge Oliveira, ministro-chefe da Secretaria-Geral, anunciou que o governo

prepara outras dez MPs com essa finalidade, que podem ser apresentadas ainda nesta semana.

Aproximadamente outras vinte que tratam de diversos temas, que não a crise do COVID-19, também estão

em tramitação.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), anunciou que vai organizar um calendário de votações de

MPs nesta semana e indicou que dará prioridade para as medidas focadas no combate à pandemia e para

aquelas que estavam tramitando antes da crise, mas que podem auxiliar no combate à mesma, como a MP

905/2019, Programa Verde Amarelo, que foi amplamente criticada, principalmente por parlamentares da

oposição. O novo rito de tramitação pode facilitar a aprovação da MP supracitada, pois favorece acordos

realizados nos bastidores e dificulta a obstrução. A MP 936/2020, Programa Emergencial de Manutenção do

Emprego e da Renda, apesar de ter sido apresentada na última semana e de ser tema de ADI apresentada
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votação do PL 873/2020, já aprovado pelo Senado Federal e que trata sobre a ampliação dos beneficiários ao

auxílio-emergencial de R$ 600, benefício este que foi sancionado pelo presidente da República na última

semana.
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Senado Federal votará projetos para socorrer empresas em meio à 
crise 
É esperada para essa semana, no Senado Federal, a votação de novos projetos relacionados ao

enfrentamento da pandemia do Coronavírus. Em reunião do colégio de líderes, realizada na semana passada,

decidiu-se por priorizar a discussão dos seguintes projetos de lei.

O PL 1282/2020, de autoria do senador Jorginho Mello (PL/SC), que cria uma linha de crédito mais barata

para as microempresas e empresas de pequeno porte; o PL 949/2020, de autoria do senador Irajá Abreu

(PSD/TO), que estabelece medidas de desoneração da folha de pagamentos, para garantir a subsistência dos

empreendimentos e a manutenção de empregos; e o PL 1128/2020, do senador Omar Aziz (PSD/AM), que

cria empréstimos, subsidiados por bancos públicos, para a quitação de folhas de pagamento.

Os três projetos vão de encontro com as últimas medidas provisórias publicadas pelo governo federal que

buscam prestar socorro às empresas e aos empregados, principalmente a MP 944/2020, que institui o

Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Apesar de os projetos terem acordo para votação no Plenário

virtual da Casa, é possível que as discussões desta semana se concentrem em torno das medidas

provisórias, que são instrumentos mais ágeis no que tange à vigência das ações propostas; e em torno da

PEC do Orçamento de Guerra, a PEC 10/2020, que foi aprovada na última semana pela Câmara dos

Deputados.

Medidas provisórias podem ser deliberadas pela Câmara nesta 
semana
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https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141375
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242868
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141363
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141204
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141281
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-944-de-3-de-abril-de-2020-251138829
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242583


pela oposição, deve ser pautada na Câmara esta semana e tende a ser a primeira MP de combate à crise a

ser deliberada.
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As divergências entre Bolsonaro e Mandetta na crise do 
Coronavírus

Nesta semana, o debate acerca do grau de abertura da economia frente ao Coronavírus deve ter

continuidade. No último sábado (04/04), o Ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou a possível criação

de um “passaporte da imunidade”, com o retorno de pessoas curadas da COVID-19 às atividades produtivas.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, sinalizou apoio à proposta, como uma

estratégia para profissionais da saúde. A pasta, porém, reafirmou que, no momento, o isolamento social é a

principal medida de contenção da doença.

As medidas de isolamento, no entanto, tem encontrado forte resistência na figura do Presidente da

República. Bolsonaro afirmou, em entrevista, que deseja determinar o fim do isolamento e a reabertura da

atividade comercial no país, contrariando as determinações da Saúde. Esta diferença de perspectiva tem

gerado desgastes entre o chefe do Executivo e o Ministro Luiz Henrique Mandetta, com sinalizações de

possível substituição na pasta após o enfrentamento da crise. Mandetta, apesar de não rebater as críticas

feitas pelo Presidente, defendeu que população deve seguir as determinações dos governadores, de maioria

resistente a Bolsonaro, para o combate a disseminação da COVID-19.

Neste cenário, o presidente Jair Bolsonaro, que aguarda maior apoio popular para determinar medidas de

reabertura, pode enfrentar obstáculos caso não chegue a um entendimento com o Ministério da Saúde. Na

última semana, Mandetta obteve o apoio do Legislativo às medidas de contingenciamento. Após encontro

com os presidentes das duas Casas, Rodrigo Maia (DEM/RJ), correligionário de Mandetta, afirmou que o

Ministro possui a confiança e o respaldo que necessitar na Câmara. A perspectiva no partido é que,

enquanto Bolsonaro enfrenta desgaste, a credibilidade do Ministro aumenta com seu papel destaque no

combate ao Coronavírus.
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