
Nesta segunda-feira (27/04), o Senado Federal

votará a MP 906/2019. A matéria, que perde a

vigência na terça-feira (28/04), institui as diretrizes

da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A MP foi

aprovada na Câmara dos Deputados na última

quinta-feira (23/04), e tem acordo para ser aprovada

no Senado. A relatoria da matéria no Senado é do

senador Acir Gurgacz (PDT/RO).

Além disso, ainda nesta semana, o Senado deverá

analisar o PLP 149/2019, que fornece socorro fiscal

aos estados. O relator da matéria no Senado é o

próprio presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre

(DEM/AP). O PLP, até o momento, não entrou em
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Após mais de uma semana de questionamentos

sobre o futuro de Paulo Guedes no governo, as

especulações se intensificaram no fim de semana. O

anúncio pelo Ministro da Casa Civil, Braga Neto, do

Programa Pró Brasil, uma espécie de PAC

bolsonarista, contrário a tudo que defende Paulo

Guedes, fez grande parte do mercado e dos analistas

políticos ver no movimento um claro

enfraquecimento do até então todo poderoso

Ministro da Economia. O cenário se agravou durante

a última semana ante os sinais claro de fritura que

surgiam de várias frentes e a saída de Guedes

passou a ser vista como questão de tempo,

especialmente após a saída de Sérgio Moro, outro

Ministro considerado intocável.

Diante do cenário, Bolsonaro se mexeu. Com Guedes

e outros ministros a tiracolo, falou com a imprensa
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Nesta segunda-feira, o Senado deverá discutir a MP

da Mobilidade Urbana, que perde vigência amanhã e

o PLP 149/2019 que trata da ajuda aos Estados.

Na Câmara, os deputados devem discutir duas MPs,

a que transforma a Embratur em agência autônoma

e a que autoriza o Ministério da Agricultura a

prorrogar contratos temporários de servidores da

área de tecnologia da informação e comunicação

Por último, o programa Pró-Brasil, apresentado na

última semana, pode ficar de lado após afirmação

por parte de Jair Bolsonaro de que Paulo Guedes é

“quem manda na Economia”.

logo cedo na porta do Alvorada e garantiu que quem

decide na Economia ainda é Paulo Guedes.

Bolsonaro fez mais, consentiu quando Guedes

chamou o plano de Braga Neto de “apenas alguns

estudos” e ainda colocou o Presidente do Banco

Central ao lado de Guedes para reafirmar a

importância de sua agenda. Foi um movimento claro

de Bolsonaro para tentar aplacar as especulações e

reafirmar a importância de Paulo Guedes. O

simbolismo do gesto foi, sem dúvida, maior do que a

tradicional reafirmação de prestígio de um Ministro

que geralmente precede sua queda. Resta saber se o

gesto foi suficiente para enterrar as ideias

desenvolvimentistas de algumas alas do governo ou

se a tensão sobre o rumo que deverá tomar a política

econômica do governo continuará fomentando a

fritura de Paulo Guedes nos bastidores.

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 

27 de abril de 2020

1

Bolsonaro faz aceno a Guedes 
em meio a especulações sobre 
seu futuro 

Senado pode discutir MP da 
Mobilidade Urbana

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139882
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141571


Nesta segunda-feira (27/04) os deputados devem deliberar, no Plenário da Câmara, a MP 907/2019 que

transforma a Embratur em agência autônoma, prevê benefícios fiscais para o turismo. O prazo de vigência

da MP se estende até a próxima terça-feira (05/05), e a matéria ainda deve ser deliberada pelo Plenário do

Senado.

O setor do turismo foi drasticamente afetado pela pandemia que enfrentamos e esse foi um dos fatores

que motivou a construção de um acordo para viabilizar a votação desta mateira durante a dinâmica de

sessões remotas. Dentre as mudanças trazidas por este acordo, destacamos a retirada do texto que

tratava sobre Direitos Autorais, este tema deverá ser discutido na MP 948/20. O parecer do relator,

deputado Newton Cardoso Jr (MDB/MG), deverá se concentrar nos assuntos que tratam sobre a

constituição da nova Embratur, Imposto de Renda retido na fonte sobre remessas e leasing para

aeronaves comerciais.

O acordo construído em torno desta matéria não alcançou o anunciado pelo Ministro do Turismo, Marcelo

Antônio na última semana (havia a expectativa de o governo incluir nesta medida a disponibilização de

leitos de hotéis, próximos a hospitais, para abrigar profissionais de saúde em meio à pandemia). É

provável que o governo edite uma nova medida provisória para garantir R$ 5 bilhões em créditos
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As atividades desta semana na Câmara dos Deputados continuam sob a dinâmica de sessões remotas e

devem ser pautadas por manifestações dos parlamentares acerca dos acontecimentos políticos dos

últimos dias envolvendo o Presidente da República e o então Ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Para esta semana, está agendada (27/04) sessão plenária deliberativa com apenas dois itens na pauta: a

MP 907/2019, que transforma a Embratur em agência autônoma, e a MP 913/2019, que autoriza o

Ministério da Agricultura a prorrogar contratos temporários de servidores da área de tecnologia da

informação e comunicação), mas as atividades da Casa não devem ficar restritas apenas a estes itens.

É possível que outras proposições sejam deliberadas ao longo desta semana, como os destaques do PL

1079/2020, que prevê a suspensão da obrigação de pagamento do FIES durante a vigência da decretação

de calamidade decorrente da COVID-19, e o PL 2007/2020, que dispõe sobre auxílio especial devido aos

dependentes de profissional das áreas da saúde ou de atividades auxiliares essenciais no enfrentamento à

pandemia da COVID-19.
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pauta no Senado por estar sob impasse com relação ao seu conteúdo, uma vez que o Ministério da

Economia diverge, veementemente, do texto já aprovado na Câmara. Portanto, a missão de Alcolumbre é

alcançar o entendimento entre Câmara e o Executivo, uma vez que, se apresentar um texto com alterações

que requeridas pelo Executivo, este deverá ser analisado mais uma vez pela Câmara dos Deputados.
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Pauta da Câmara dos Deputados nesta semana

MP da Embratur pode ser votada no Plenário da Câmara nesta 
segunda

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2230815
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2236185
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242140
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2249938%5d


emergenciais para as empresas do setor, incluindo os micros e pequenos negócios, por meio do Fundo

Geral do Turismo (Fungetur).
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Próximos capítulos da saída de Sérgio Moro. Diante das graves acusações do ex-ministro da Justiça,

Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro, os parlamentares têm se movimentado para explorar os

fatos expostos por Moro. A oposição busca as assinaturas necessárias para apresentar um requerimento

para instauração de uma CPI para investigar as acusações do ex-ministro e, também, vêm protocolando

pedidos de impeachment. Os pedidos já passam dos 30.Há uma dificuldade de instalação de ambos os

procedimentos, diante do modelo de deliberação virtual adotado por ambas as casas do Congresso

durante a pandemia. Isso pode diminuir um pouco a fervura dos acontecimentos e fazer com a gana de

destituir Bolsonaro arrefeça.

Outro ponto importante, referente às consequências das acusações de Sergio Moro é a aproximação de

Bolsonaro ao Centrão. Essa aproximação que já vem sendo costurada desde antes da saída do Ministro,

pode fazer com que o Presidente consiga o apoio necessário para se blindar no Congresso.

Há, ainda, a expectativa da decisão a ser prolatada pelo Ministro Celso de Melo no inquérito proposto pelo

Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Caso Celso de Melo autorize a abertura de inquérito, Sergio

Moro deverá ser intimado para apresentar provas efetivas, diante do Poder Judiciário.

O momento é de espera, enquanto aguardamos as provas que Sérgio Moro possa apresentar e a

capacidade de Bolsonaro em fazer, e manter, uma aliança forte o suficiente para a sua proteção. Esses

dois acontecimentos serão determinantes para que haja ou não a continuidade desse governo.

Próximos capítulos da saída de Sérgio Moro
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