
Dando continuidade às pautas relacionadas aos

assuntos da crise de saúde pública e econômica

decorrentes da pandemia da COVID-19 e na tentativa

de fazer a pauta da Casa caminhar, o Plenário da

Câmara dos Deputados, enfim, dará início às

discussões das Medidas Provisórias vigentes. Como

há um alto número dessas medidas em tramitação, e

o Senado vem fazendo forte pressão para a Câmara

dar andamento a essas matérias, é provável que, nas

próximas semanas, as pautas e discussões se

xxxxxx

Nesta semana, o Senado Federal deverá votar novas

medidas em resposta à crise do coronavírus. Na

última semana, os senadores decidiram, por acordo,

centralizar, nas Medidas Provisórias já publicadas,

as discussões de matérias que possuam conteúdo

semelhantes propostos em Projetos de Lei. Para

esta semana estão em pauta a PEC 10/2020,

apelidada de PEC do “Orçamento de Guerra”, e a MP

903/2019, que prorroga contratos temporários de

médicos veterinários ligados ao Ministério da

Agricultura.

A PEC 10/2020, que tem discussão marcada para

esta segunda-feira (13/04), divide opiniões e deverá

sofrer resistências na Casa. Parte dos senadores

xxxx

acreditam que não é necessário alterar a

Constituição, principalmente com tamanha

celeridade e por meio virtual. Já a MP 903/2019, com

vigência até 15/04, que está prevista para ser votada

na terça-feira (14/04), não deverá enfrentar muitos

obstáculos para a sua aprovação, exceto com

relação a uma emenda que foi adicionada na Câmara

dos Deputados, permitindo que servidores da Polícia

Civil do Distrito Federal sejam cedidos para outros

estados.

Apesar das resistências à PEC 10/2020, a proposta

deverá ser aprovada ainda nesta semana,

especialmente se a Câmara dos Deputados, onde a

discussão foi iniciada, aprovar os projetos referentes

à COVID-19 de iniciativa do Senado que tramitam na

Casa. Além disso, é esperado que nessa semana a

Câmara e o Senado entrem em um acordo para

começar a discussão das medidas provisórias que

foram enviadas pelo Executivo para o combate à

pandemia.

O Senado e a Câmara poderão, esta semana, votar

matérias relevantes para o atual cenário

pandêmico. Os senadores têm em pauta a PEC do

Orçamento de Guerra, que pode gerar polêmica. Já

os deputados devem discutir sobre o Plano

Mansueto, e podem votar a MP do Contrato Verde e

Amarelo. Encerradas estas preocupações iniciais,

as Casas podem entrar em acordo para deliberar as

novas medidas provisórias.

Nos estados, os governadores podem estender ou

tornar mais rígidas as restrições impostas à

circulação de pessoas, dadas as grande

movimentações durante o feriado. Quanto a isto, o

STF pode julgar ação que define as competências

dos estados e municípios para regular o tema.

Cenário Geral
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Senado poderá votar PEC do 
Orçamento de Guerra nesta 
semana 

A Câmara dos Deputados pode 
dar início à deliberação das 
Medidas Provisórias

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141443
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139736


Esta semana deve ser marcada por ampliação de restrições e prorrogações de quarentena por parte dos

governadores dos estados brasileiros. Depois de um feriado de Páscoa mais movimentado do que

esperavam muitas autoridades estaduais, e ao constante alerta de autoridades sanitárias de que algumas

das principais capitais do país atingirão o pico de casos nas próximas duas semanas, os chefes dos

executivos estaduais deverão avaliar quais medidas serão tomadas para evitar que as políticas de

restrição implantadas por eles não sejam mais respeitadas pela população.

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), que havia estudado uma retomada lenta das

atividades comerciais no estado nesta semana, prorrogou a quarentena, no último sábado (11/04), para o

final de abril e proibiu aglomerações até o fim de maio. Outros governadores como João Dória (PSDB/SP),

Wilson Witzel (PSC/RJ) e Ronaldo Caiado (DEM/GO), opositores à política de enfrentamento ao vírus

encabeçada pelo governo federal, que é contrário à quarentena horizontal, deverão manter as políticas de

isolamento implementadas até agora.

Entre os estados que deverão restringir ainda mais as medidas de quarentena estão Amazonas e Ceará.

Ambos já possuem os maiores números de casos em termos proporcionais no país e já alertam que seus

sistemas de saúde podem não suportar a demanda crescente de internações.
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concentrem em torno das principais medidas provisórias e suas emendas.

A MP 905/2019 (Contrato de Trabalho Verde e Amarelo), que na última semana não foi apreciada por falta

de acordo com a oposição, poderá ser votada nesta segunda (13/04) ou terça-feira (14/04). Embora a

matéria não carregue consenso absoluto entre os parlamentares, ela vem sendo amplamente defendida

como uma medida para facilitar a geração de empregos no país. Caso aprovada, a matéria deverá ser

apreciada pelo Plenário do Senado até a próxima segunda-feira (20/04) ou perderá a validade.

Outras matérias que estão na pauta desta semana são: o texto alternativo ao PLP 149/19 (Plano

Mansueto), que prevê empréstimos e outras medidas de curto prazo para recompor as receitas dos

estados e municípios que sofreram queda de arrecadação do ICMS e ISS; e o PL 873/20, que já foi

aprovado pelo Senado Federal e trata sobre a extensão do auxílio emergencial de R$ 600 a outras

categorias. Ambos os projetos preocupam o governo pelas suas respectivas previsões de impacto

orçamentário e, apesar de o PLP 149/19 possuir menor apoio entre os deputados se comparado ao PL

873/20, é provável que este demande mais tempo de discussão, uma vez que o presidente da Casa

sinalizou a intenção da Câmara em alterar seu texto.
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Prorrogações e ampliações de restrições de quarentena devem 
marcar a política dos governadores nesta semana

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2206395
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242868


A primeira sessão por videoconferência da história do Supremo Tribunal Federal (STF), que ocorrerá nesta

quarta-feira (15/04), terá em pauta o julgamento de ações ajuizadas contra o Executivo acerca das

medidas de enfrentamento ao coronavírus. Para esta semana, está em pauta a ação proposta pelo PDT,

que contestou dispositivos da MP 926/2020, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da pandemia,

por entender que a norma fere a autonomia dos governadores. A OAB também entrou com representação

na qual pede que o governo seja obrigado a seguir as recomendações da OMS (Organização Mundial da

Saúde) quanto ao enfrentamento da epidemia. Ambas as ações tiveram, em partes, decisões favoráveis na

forma de liminares concedidas, monocraticamente, pelos ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio

Mello.
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Divergências entre Bolsonaro e Mandetta na crise do coronavírus se 
mantêm
Às vésperas do pico da COVID-19 apontado pelo Ministério da Saúde, o Presidente Jair Bolsonaro (sem

partido) e o Ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM), responsável pela pasta, continuam exibindo

divergências quanto a melhor forma de enfrentar a pandemia. O Presidente afirmou no último domingo

(12/04), em encontro virtual com líderes religiosos, que o vírus “está começando a ir embora” e que sua

principal preocupação, no momento, é o desemprego decorrente das medidas de isolamento. O Ministro, no

entanto, tem reiterado, em seus pronunciamentos, baseado em informação apresentada em relatório

técnico no início de abril, que o país enfrentará os piores momentos da contaminação entre abril e maio e

que a atenção deve ser focada no sistema de saúde.

O desencontro de discursos segue de uma série de desentendimentos entre o Presidente e o Ministro, que

acabou culminando, na última segunda-feira (06/04), em um episódio de possível substituição na pasta. O

deputado federal Osmar Terra (MDB/RS), ex-ministro da Cidadania, alinhado ao presidente quanto ao nível

de isolamento social e ao uso de hidroxicloroquina para tratamento da doença, chegou a ser apontado

como novo ocupante do cargo. A demissão acabou não concretizada por forte influência dos ministros da

ala militar, Walter Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Governo).

A possibilidade de exoneração, porém, se mostra cada vez mais próxima. A trégua supostamente

costurada entre as partes se mostrou frágil, como visto na entrevista exclusiva dada pelo Ministro ao

programa “Fantástico”, da Rede Globo, na noite de ontem (12/04). Além de Mandetta ter escolhido, para se

manifestar, uma emissora com a qual o Presidente não dialoga, a entrevista foi concedida da residência do

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que rompeu com o Presidente na semana passada e convidou

o Ministro, publicamente, para assumir a Secretaria de Saúde do Estado. Outro ponto que parece levar à

iminente exoneração, foi o tom utilizado pelo Ministro, que expôs suas divergências com Presidente, e

deixou claro que essa discordância está confundindo a população e atrapalhando as medidas de combate

à pandemia.

STF julga ação sobre a competência de estados e municípios no 
combate ao coronavírus
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm


As liminares concedidas pelos ministros fortaleceram um debate sobre as competências dos estados,

municípios e do governo federal. O Presidente Jair Bolsonaro tem dado diversas declarações sobre medidas

que poderia tomar para acabar com o isolamento social, a fim de retomar a rotina e principalmente a

atividade econômica na indústria e no comércio para evitar maior desemprego e o agravamento da crise

econômica.

A expectativa é que a Suprema Corte decida por aplicar um tom moderador à questão, para dar maior

segurança jurídica às decisões tomadas tanto em nível federal quanto em nível estadual. Mesmo com

seguidas derrotas e com o julgamento marcado para esta semana, a Advocacia Geral da União divulgou nota

no último sábado (11/04), afirmando que recorrerá ao Poder Judiciário se governos estaduais ou municipais

impuserem "medidas restritivas de direitos fundamentais".
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CPI das Fake News será prorrogada até outubro 

Na semana passada, foi anunciada a prorrogação, por mais 180 dias, da CPI das Fake News. O novo prazo

terá início na próxima terça-feira (14/04). A deputada Lídice da Mata (PSB/BA), relatora da CPI, declarou que

pretende dar continuidade aos trabalhos de forma remota, mantendo a realização de oitivas e a aprovação

de requerimentos. Um dos principais focos será a disseminação de notícias falsas durante a atual pandemia

do coronavírus.

A prorrogação da CPI pode, em um momento onde as atividades legislativas estão extremamente limitadas,

ser interpretada como um aviso ao Planalto. Importante lembrar que na última semana, tanto o presidente

da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), quanto o Ministro da Saúde, Henrique Mandetta, denunciaram, em suas

contas no Twitter, perfis falsos criados em seus nomes, além de diversas menções, por autoridades

importantes, ao chamado gabinete do ódio, especialmente após o Presidente da República postar em sua

rede social, notícia sobre um suposto desabastecimento causado pelas restrições impostas pelos

governadores nos Estados, que se mostrou falsa e acabou sendo desmentida.
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https://twitter.com/minsaude/status/1247163411793768448
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