
Nesta semana, os senadores podem apreciar o

projeto que amplia o leque de beneficiários do

auxílio emergencial. Além disso, aguarda votação,

no plenário, a MP do Contrato Verde e Amarelo, mas

por falta de consenso, não deve ser deliberada.

Na Câmara dos Deputados, apesar do feriado, a

semana será movimentada. O plenário possui

diversas medidas a serem discutidas, dentre elas o

projeto que institui o Programa Nacional de Apoio

às Micro e Pequenas Empresas. Algumas medidas

provisórias que não se encontram atualmente na

pauta também podem ser discutidas.

No Ministério da Saúde, esta será a primeira

semana de atuação do novo ministro, que sinalizou

uma possível flexibilização das medidas de

isolamento.

Apesar do feriado desta terça-feira (21/04), esta será

uma semana movimentada na Câmara dos

Deputados graças à crise de governabilidade que

vem crescendo e que, em grande medida, está

influenciando a agenda política do Congresso

Nacional.

Estão na ordem do dia da sessão remota do Plenário

desta quarta-feira (22/04) os requerimentos de

urgência de três proposições que, caso aprovados,

podem resultar na discussão e deliberação dos

xxxxx

Nesta segunda-feira (20/04), o Senado Federal

deverá votar o substitutivo da Câmara dos

Deputados ao PL 873/2020. O projeto, que é de

origem do Senado e foi aprovado pelo Congresso no

início da pandemia do novo coronavírus, amplia o

leque de beneficiários do auxílio emergencial de

R$600. Após sofrer alterações na Câmara, o projeto

terá de ser novamente votado no Plenário do

Senado. A matéria não deverá sofrer resistências.

Além disso, está pendente a votação da MP

905/2019, que perde a sua vigência nesta segunda-

feira (20/04). A matéria esteve em pauta na última

semana, mas, por falta de consenso, foi retirada. A

grande maioria dos líderes se posicionaram de

maneira contrária à votação, principalmente a

xxxxxxx

oposição. Apesar da pressão de alguns senadores

para o avanço da matéria, a situação é delicada,

considerando o esgotamento do prazo e a falta de

acordo com a oposição. No último domingo (19/04),

o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre

(AP/DEM), sinalizou em seu Twitter, que a medida

deveria ser reeditada pelo Executivo, o que é

possível, considerando que a mesma foi publicada

na sessão legislativa de 2019.

Ainda nesta semana, o Senado poderá analisar o

PLP 149/2019, que fornece socorro fiscal aos

estados. O PLP está sob impasse com relação ao

seu conteúdo, uma vez que o Ministério da Economia

e a Câmara dos Deputados têm opiniões

divergentes. O projeto, na forma que está, não possui

apoio do Executivo. Considerando que esse diálogo

ocorra nesta semana e um consenso sobre o texto

prospere, é provável que os senadores iniciem essa

discussão, assim como as análises acerca das

medidas provisórias relacionadas ao enfrentamento

da crise do coronavírus.
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Senado analisa ampliação do 
auxílio emergencial 

Votações desta semana na 
Câmara dos Deputados 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141614
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757
https://twitter.com/davialcolumbre/status/1251949259852853249
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141571


Após longo e intenso embate político entre o ex-ministro Henrique Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro,

que culminou na demissão do primeiro, o oncologista Nelson Teich assume a pasta sob o desafio de

harmonizar as ações de combate à Covid-19. Nesta semana, o novo ministro deve indicar as estratégias

xx

Como citado no texto anterior, em negociação com a oposição pela busca de uma pauta consensual e em

resposta ao governo que vem alimentando o embate com o Congresso Nacional, o presidente da Câmara

dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), sinalizou que deixará algumas Medidas Provisórias caducarem.

Seguindo este mesmo rumo, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM/AP), anunciou que a

MP 905/2020, que cria o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo e que foi aprovada na última semana pela

Câmara dos Deputados, perderá sua validade ainda nesta segunda-feira (20/04). Alcolumbre chegou a

defender em suas redes sociais a reedição desta medida pelo governo para “ajudar as empresas a manter

os empregos dos brasileiros”.

Essas decisões não devem ser pontuais e deverão afetar a deliberação de outras medidas provisórias e

discussões dentro do Congresso Nacional. Isso porque a dinâmica do Plenário virtual não é favorável a

grandes embates, como votações polêmicas e a discussão de matérias que não estão diretamente ligadas

ao enfrentamento da crise econômica e de saúde pública decorrente da COVID-19. A tendência, entretanto,

é de que muitas dessas matérias que ficaram em segundo plano sejam retomadas após o enfrentamento

da crise atual, seja por discussão fomentada por emendas parlamentares ou pela reedição das medidas

provisórias que puderem ser reeditadas.
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seguintes projetos: PLP 34/2020, que trata sobre Empréstimo Compulsório; PL 1389/2020, que trata sobre

a transposição e transparência de saldos financeiros do Fundo de Assistência Social dos Estados; e PL

1079/2020, que trata sobre a suspensão do pagamento do FIES durante a vigência do decreto de

calamidade pública decorrente do COVID-19. Também está na pauta o PL 1282/20, que institui o

Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, projeto este que já foi aprovado pelo Senado

Federal.

Além dos projetos que constam na pauta, vale destacar que o presidente da Câmara dos Deputados

sinalizou a possibilidade de se deliberar outras proposições ao longo desta semana. Destacamos a MP

936/2020, que trata sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda; a MP 927/2020,

que institui medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública; o PL 1179/2020,

que já foi aprovado no Senado e trata sobre o “regime jurídico emergencial e transitório das relações

jurídicas de direito privado”, mas que ainda depende da aprovação do requerimento de urgência para entrar

na pauta; e a PEC 10/2020, que trata sobre o Orçamento de Guerra e que foi alterado no Senado e, por isso,

deve retornar à Câmara.
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Medidas Provisórias devem perder validade 

Novo Ministro da Saúde terá sua primeira semana para harmonizar 
ações contra a Covid-19

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2241701
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242656
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242140
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2247028
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242618
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2241662
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2247564
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242583


Foi instalada hoje (20/04), a Comissão Mista de acompanhamento das medidas relacionadas ao

coronavírus. Para a presidir a comissão, foi eleito o senador Confúcio Moura (MDB/RO); para a vice-

presidência, a senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA); e para a relatoria, o deputado Francisco Jr.

(PSD/GO). A criação da Comissão é consequência da aprovação do Decreto Legislativo que reconheceu

xxxx

do governo a respeito do isolamento social e da relação com estados e municípios. Durante a cerimônia de

posse do novo ministro, houve indícios de flexibilização do isolamento, ainda que de forma gradativa.

Teich tem boa relação com a classe médica, com empresários do setor e um perfil menos político que o

ministro anterior, o que deve acalmar os ânimos do Presidente. Ao contrário de seu antecessor, Teich

nunca ocupou cargo eletivo, apenas atuou no meio político como consultor e pesquisador em saúde. Dessa

forma, espera-se que sejam defendidas posições técnicas, de forma que a manutenção de empregos não

seja prejudicada, e, tampouco, dispute protagonismo com as necessidades sanitárias para o

enfrentamento da crise. Como estratégia, o novo ministro deve flexibilizar o isolamento à medida que se

torne possível aplicar a testagem em massa da população.

Há algum tempo, a relação entre os líderes do Poder Executivo e da Câmara dos Deputados está delicada.

Os dois líderes costumavam trocar apenas farpas por meio das redes sociais e indiretas em entrevistas.

Entretanto, na última semana, o presidente Jair Bolsonaro confidenciou a alguns parlamentares que dispõe

de um dossiê que comprova que Rodrigo Maia (DEM/RJ), presidente da Câmara dos Deputados; João Doria

(PSDB/SP), governador de São Paulo; e uma ala do STF, planejam uma ação contra seu mandato. Na

última sexta-feira (17/04), por meio da Secretaria de Comunicação, a Presidência negou a existência de

tais documentos.

A informação repercutiu negativamente no Poder Legislativo. Diversos senadores avaliaram esta crise

como antidemocrática e pressionaram o senador Davi Alcolumbre (DEM/AP), presidente do Congresso, a

buscar esclarecimentos junto à Presidência da República em nome da instituição. Davi Alcolumbre não

seguiu a sugestão dos senadores, e como citado anteriormente, mas indicou que deve deixar caducar a MP

905, do Contrato Verde e Amarelo. Do outro lado do Congresso, Rodrigo Maia se reuniu com parlamentares

da oposição e acatou a sugestão destes para deixar que cinco medidas provisórias caduquem, são elas:

MP 910 – Regularização Fundiária; MP 914 – Escolha dos reitores das Universidades Federais; MP 915 –

Gestão e alienação dos imóveis da União; MP 922 – Regras de contratação no serviço público; e MP 923 –

Sorteio de prêmios em redes nacionais de televisão.

Somado ao clima belicoso entre Legislativo e Executivo, o Presidente Bolsonaro participou de uma

manifestação em Brasília que tinha como um dos alvos principais o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Por ora, não houve ações oficiais contra essa movimentação do Presidente, mas parlamentares e ministros

a repudiaram através de notas publicadas em suas redes sociais.
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Desgaste entre Executivo e Legislativo se intensifica
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Comissão Mista do coronavírus é instalada 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140116
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140379
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140385
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140840
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140850


Estado de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus.

O objetivo principal dos parlamentares titulares (seis senadores e seis deputados) será fiscalizar e auxiliar

as ações financeiras do Executivo durante este período. Desta forma, é esperado que a Comissão realize

mensalmente uma reunião com o Ministério da Economia, que também deve participar, a cada dois meses,

de audiência pública no Congresso para apresentar o relatório de gastos. Sem partidos aliados definidos no

Congresso, e com a desfiliação do presidente Jair Bolsonaro do PSL, o governo não possui apoio claro entre

os parlamentares que compõe a Comissão. Este fato pode representar outro desgaste do governo no

Congresso, somado ao que vem se construindo entre os presidentes das Casas e o Presidente da República.
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