
Nesta segunda (11/05), tem início o lockdown,

isolamento intensificado com as medidas mais

restritivas de tráfego e circulação de pessoas, em

duas cidades da Região Metropolitana do Rio de

Janeiro – Niterói e São Gonçalo. No caso de Niterói,

o projeto de lei que determina a medida como forma

contenção da COVID-19 é de autoria do prefeito

Rodrigo Neves (PDT-RJ), que defende a

intensificação do isolamento como defesa ao que

acredita ser o período "mais crítico" de propagação

da doença na região metropolitana. A decisão foi

tomada após o governo fluminense considerar o

relatório técnico-científico da Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz), o qual recomenda que sejam

adotadas medidas mais rígidas também em outras

regiões do Rio de Janeiro. O governador do estado,

Wilson Witzel (PSC-RJ), adiantou que as decisões

municipais referentes ao lockdown serão apoiadas
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Na semana que o Brasil atinge 11 mil mortes pela

COVID-19, governadores de diversos estados

adotarão o lockdown, intensificando as medidas de

isolamento. No Congresso, o presidente da Caixa

participará de Audiência Pública na Comissão Mista

da COVID-19.

O Senado poderá pautar projetos prioritários da

Casa, enquanto a Câmara deve dar início à

discussão da MP da Regularização Fundiária.

Além disso, o Congresso Nacional deve se reunir em

sessão conjunta na quarta-feira para deliberar dois

PLNs, e, possivelmente, os vetos ao PLP 39/2020.

pelo governo estadual, que poderá enviar apoio à

segurança caso prefeitos julguem necessário à

adesão da medida.

Niterói é uma das primeiras cidades da região

sudeste a decretar o lockdown, juntando-se à lista

de localidades no norte e nordeste que adotaram a

medida na última semana. A capital do Maranhão,

São Luís, e cidades vizinhas estão em isolamento

intensificado desde a última terça-feira (05/05). A

medida foi adotada também por Fortaleza (CE) e

Belém (PA), nos dias 07/05 e 08/05,

respectivamente. Nestas cidades, a circulação está

liberada apenas ao suprimento de serviços

essenciais, como supermercados, farmácias e

postos de combustíveis, com restrições de horário e

obrigações de distanciamento.

Há expectativas de que outras capitais adotem

medidas mais rígidas de isolamento. O prefeito da

cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB-SP), após

divulgar medidas de ampliação ao rodízio de carros

na cidade, afirmou, neste domingo (10/05), que, caso

os índices de adesão à quarentena não voltarem à

marca de 60% será necessário "endurecer com

medidas difíceis". Para o governador do estado, João

Doria (PSDB-SP), o lockdown é uma possibilidade

para combater a pandemia. Representantes do

Legislativo entraram nesta sexta-feira (08/05) com

um pedido na Justiça para que seja instituído o

lockdown na cidade que já possui, de acordo com

dados da Secretaria de Saúde, 85% dos leitos de UTI

ocupados.
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Sessão do Congresso Nacional pode ser termômetro para avaliar a 
nova base governista

Há sessão do Congresso agendada na próxima quarta-feira (13/05), que será destinada à deliberação de

dois PLNs. Para viabilizar a votação dos deputados e senadores pelos sistemas de votação remota, os

deputados se reunirão às 10 horas e os senadores às 16 horas. Em um cenário regular, os vetos

trancariam a pauta do Congresso Nacional, mas neste novo rito, de acordo com o Ato Conjunto nº 2/2020,

o Congresso pode apreciar projetos de lei de matéria orçamentária urgentes ou relacionados com a

pandemia da COVID-19, desde que haja anuência de 3/5 dos líderes da Câmara e do Senado, como é o

caso da pauta desta semana.

O primeiro item da pauta, PLN 07/2020, trata sobre a transferência de recursos do Fundo Nacional de

Segurança Pública à Fundos dos entes subnacionais, e visa alinhar-se com uma liminar, concedida pelo

Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, nos autos da Medida Cautelar na Ação Cível Originária 3.321/DF,

favorável aos estados e municípios. Em seguida, o parlamento deve deliberar sobre o PLN 08/2020, que

trata sobre operações de crédito dependentes da Regra de Ouro e abre crédito complementar no valor de

mais de R$ 340 bilhões, para reforço de dotações constantes na LOA. Ambas as proposições devem ser

aprovadas devido à sua importância econômica e social.

Destaca-se que esta sessão ocorre na mesma semana em que o Governo deverá enviar ao Congresso os

vetos sobre o PLP 39/2020, Programa Federativo de Enfrentamento ao coronavírus. O prazo para sanção é

dia 27/05, mas o Presidente deve sancioná-lo, com vetos, até o dia 15/05, para viabilizar a destinação dos

recursos aos entes subnacionais. Os trechos que provavelmente serão vetados são polêmicos e as

deliberações da sessão do Congresso de quarta-feira serão um bom termômetro para o governo avaliar

sua capacidade de diálogo com sua base no Congresso.
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Comissão da COVID-19 promove audiência para tratar sobre o auxílio 
emergencial

Esta semana, a Comissão Mista da COVID-19 promoverá Audiência Pública com a presença do presidente

da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, para tratar sobre as ações da autarquia no combate

à pandemia. A audiência está marcada para esta segunda-feira (11.05) às 14h.

Os parlamentares devem focar na dificuldade da população em acessar o auxílio emergencial, pois há

diversos relatos de problemas na utilização do aplicativo, além das filas nas agências da Caixa. Outro

ponto de discussão, em relação ao pagamento do auxílio, é a extensão do prazo que inicialmente seria de

três meses. Como diversos governadores estenderam as medidas de restrição, enquanto alguns estados

declararam lockdown, os impactos dessas medidas podem afetar a população por mais tempo. Da forma

que se encontra, o auxílio terminaria para uma parte da população no mês de junho, o que os

parlamentares podem argumentar que seria inviável, e podem tentar negociar a extensão do pagamento

por mais tempo.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-conjunto-das-mesas-da-camara-dos-deputadose-do-senado-federal-n-2-de-2020-250852931
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/141423
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2019/12/TOFFOLI-Liminar.pdf
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/141524
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2251392


Na Câmara dos Deputados, onde devem ocorrer duas sessões Plenárias (terça e quinta-feira), são

esperados diversos pronunciamentos dos parlamentares acerca do atingimento deste patamar e da forma

como o governo federal vem lidado com o enfrentamento desta pandemia no país. Também é esperada a

deliberação das proposições que estão na pauta desta terça-feira (11/05) - MP 909/2019, que extingue a

Reserva Monetária (fundo criado em 1966 com fração da arrecadação do IOF e que possui bilhões em

ativos, mas sem função específica) para destinar parte destes recursos ao combate da COVID-19, e o PL

1562/2020, que trata sobre o uso obrigatório de máscaras, mas que até o momento não tem relator

definido – e a discussão e deliberação da MP 910/2019, chamada de MP da Regularização Fundiária,

pelos ruralistas, e de MP da Grilagem, pelos ambientalistas.

Sobre esta última matéria, é interessante ressaltar que estão havendo pressões de todos os lados, mas, ao

que tudo indica, nos últimos dias, a bancada ruralista tem ganhando essa queda de braço. De acordo com

o relator da matéria na Câmara e líder de seu partido na Casa, deputado Zé Silva (SD/MG), as negociações

em cima deste tema estão adiantadas a ponto de Rodrigo Maia ter sinalizado, na última sexta (08/04), sua

possível votação ainda nesta semana, garantindo que o Senado tenha tempo de discutir seu mérito antes

do dia 19/04 (prazo final de sua vigência). A deliberação e aprovação desta matéria será uma vitória não

só para o governo, que contará com o apoio de boa parte do Centrão nesta votação, mas também para o

presidente da Câmara, que ganhará o “agrado” da maior bancada da Casa, a Bancada Ruralista.

Em uma eventual falta de consenso sobre este tema, é possível que haja espaço na pauta para que outras

matérias, que tramitam em regime de urgência e já estão com as negociações sobre seu parecer

adiantadas, sejam apreciadas, tais como: PL 1142/2020, que trata sobre as medidas de apoio aos povos

indígenas em razão do COVID19; o PL 1075/2020, que dispõe sobre as ações destinadas ao setor cultural

durante o enfrentamento da pandemia; a MP 944/2020 que cria o Programa Emergencial de Suporte a

Empregos e; o PL 1179/2020 que trata sobre trata sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das

relações jurídicas de Direito Privado (RJET).

Câmara negocia votação da MP da Regularização Fundiária
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Nesta semana, o Senado deverá continuar deliberando matérias relacionadas ao enfrentamento da

pandemia do coronavírus. Na semana passada, os líderes apresentaram lista de projetos para os quais

desejam que seja dada prioridade para deliberação em Plenário nas próximas semanas. Ainda que

nenhum dos projetos apresentados tenha sido pautado até o momento, eles devem começar a ser

discutidos nessa semana, especialmente o PL 1166/2020 (limitação de juros em cartão de crédito), o PL

890/2020 (inclusão na cobertura de seguros de vida óbitos decorrentes de epidemias ou pandemias) e o

PL 1542/2020 (suspensão do ajuste anual dos preços de medicamentos e dos planos e seguros privados

de assistência à saúde).

Na última semana, os senadores concentraram esforços na discussão de projetos que já haviam sido

aprovados na Câmara dos Deputados, privando de análise os projetos de iniciativa do Senado.

Senado pode votar projetos prioritários da Casa nesta semana 
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https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2233070
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2243084
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2233488
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242218
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2242136
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242887
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2247564
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141297
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141193
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141436


Nesta terça-feira (12/05), três ministros da ala militar do governo deverão depor no inquérito aberto para

apurar as acusações do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, feitas ao presidente Jair Bolsonaro por

possíveis interferências em investigações da Polícia Federal. Os depoimentos estão agendados em horário

simultâneo, às 15h, como estratégia para impedir combinação de versões entre si. Vão prestar depoimento

à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR) os ministros Augusto Heleno (Gabinete de

Segurança Institucional), Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).

Considerando que na última semana os deputados aprovaram apenas a MP 915/2020 (que só perde

vigência em 01/06), do rol de matérias que ainda não passaram pela análise do Senado, essa semana os

senadores terão mais espaço na pauta para iniciar o debate de novas matérias.
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Ministros da ala militar prestam depoimentos à Polícia Federal
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