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Em meio à escalada da pandemia, com o Brasil contabilizando mais de sete mil mortes, o 
Congresso Nacional continua concentrado na discussão de medidas para enfrentar a crise 
sanitária e suas enormes consequências. Destaque para os que tentam dar mais 
transparência aos dados sobre a Pandemia e o sistema de Saúde. O Projeto sobre auxílio 
financeiro da União aos Estados e Municípios teve um substitutivo aprovado pelo presidente 
do Senado e inclui como contrapartida o congelamento de salários do funcionalismo público. 
No nosso campo, além das propostas sobre proteção às mulheres em risco pela violência 
no contexto de isolamento social, outros projetos seguem sendo apresentados fazendo 
alterações na Lei Maria da Penha. 

Desde o início da pandemia, a grande maioria das comissões permanentes e temporárias 
da Câmara e do Senado não têm funcionado e todas as proposições estão sendo discutidas 
pelo em Plenário Virtual. As sessões têm sido marcadas conforme a necessidade, 
acontecendo inclusive à noite e nos fins de semana. Essa dinâmica de funcionamento 
diminui mais ainda a possibilidade de participação e monitoramento social, mesmo que de 
forma virtual.  

Direitos sexuais e direitos reprodutivos 

A deputada Chris Tonietto (PSL/RJ) continua se preocupando mais com os ainda não 
nascidos do que com os milhares de pessoas que morreram e com todas as outras que 
ainda correm esse risco. Semana passada apresentou a Indicação 505/2020, que sugere 
ao Defensor Público-Geral Federal a criação de um grupo temático, no âmbito da Defensoria 
Pública da União, para fins de assistência jurídica e extrajudicial ao nascituro. 

Desde o início da pandemia, temos acompanhando de perto não só as proposições 
legislativas do campo fundamentalista no ataque aos direitos sexuais e reprodutivos, como 
os projetos recorrentes da deputada Tonietto, mas vimos com espanto o fechamento de 
serviços legais de aborto e de saúde reprodutiva, como foi o caso do Hospital Pérola 
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Byington. Nesse sentido, compartilhamos a análise “A política sexual em tempos de 
pandemia”, do Observatório de Gênero e Sexualidade, que traz uma visão global dos 
impactos da pandemia nas políticas ligadas diretamente a saúde reprodutiva das mulheres. 

Enfrentamento à violência contra as mulheres  

O PL 2190/2020, de autoria do deputado Aroldo Martins (REPUBLIC/PR), torna compulsória 
a comunicação às autoridades competentes, por parte dos condomínios residenciais e 
conjuntos habitacionais sobre os casos de violência contra a mulher praticada em suas 
dependências comuns e privadas. Projeto semelhante foi apresentado há duas semanas. 

Duas propostas voltadas para a punição. O deputado Alexandre Frota (PSDB/SP) apresentou 
o PL 2248/2020, que altera o artigo 23 da Lei Maria da Penha, para autorizar o juiz a 
determinar a utilização de tornozeleiras eletrônicas como forma de medida protetiva. E a 
deputada Paula Belmonte (CIDADANIA/DF) apresentou o PL 2311/2020, que acrescenta à 
Lei Maria da Penha a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de 
medida protetiva por parte do agressor. 

Outros pedidos de informação de deputados a Ministérios foram apresentados.  O RIC 
410/2020, de autoria da deputada Perpétua Almeida (PCdoB/AC), solicita informações à 
Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos acerca das ações que estão sendo 
desenvolvidas para o combate à violência das mulheres no campo. O RQS 301/2020, 
apresentado pelo senador Rogério Carvalho (PT/SE), solicita informações à mesma Ministra 
sobre a Política de Enfrentamento à Violência contra Mulheres durante a pandemia do 
Covid-19. 

E duas indicações foram apresentadas, instrumentos em que os parlamentares sugerem 
ações para os Ministérios. A Indicação 27/2020, da senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP), 
sugere ao Ministro da Justiça e Segurança Pública que adote medidas para prevenir, reprimir 
e atender casos de violência doméstica ou familiar contra pessoas com deficiência durante 
a vigência do isolamento social. A deputada apresentou também a Indicação 25/2020, que 
sugere ao Ministro da Cidadania que os órgãos do Sistema Único de Assistência Social 
garantam o acolhimento de pessoas com deficiência cujos cuidadores forem internados ou 
colocados em isolamento em razão da Covid-19. Já a deputada Paula Belmonte 
(CIDADANIA/DF) enviou a INC 494/2020, que sugere à Ministra da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, a criação de kit para equipagem dos equipamentos públicos de 
atendimentos às vítimas de violência doméstica, conselhos tutelares, Casa da Mulher 
Brasileira, e outros. 
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No sentido de garantir a ampliação da divulgação do serviço Disque 180 durante a pandemia, 
o PL 1267/2020, que está em regime de prioridade tem possibilidades de aprovação nos 
próximos dias. A iniciativa do Meu voto Será Feminista está colhendo adesão, via email, 
para uma carta aos e às parlamentares na tentativa de garantir sua aprovação.  

Caso Marielle Franco 

A deputada Fernanda Melchionna (PSOL/RS) solicitou novamente (RIC 400/2020), já que 
não houve resposta ao RIC 68/2020), ao Ministério de Relações Exteriores informações e 
documentos acerca do tratamento dado pelas embaixadas brasileiras na Europa a 
repercussões e iniciativas relacionadas ao assassinato de Marielle Franco.  

Desconto de IR sobre trabalhadora doméstica com registro em carteira 

O PL 2204/2020, apresentado pela deputada Jaqueline Cassol (PP/RO) é mais uma proposta 
que tem como objetivo reinstituir, dessa vez até o exercício de 2025 (ano calendário 2024), 
o direito à dedução do imposto de renda pela contribuição patronal paga à Previdência 
Social pelo empregador doméstico.  

Medidas para mitigar os efeitos da crise provocada pela pandemia 
em agricultoras e agricultores familiares. 

Foi apresentado o PL 2235/2020, de autoria do deputado Carlos Veras (PT/PE), altera a 
Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, que cria o Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício 
Garantia-Safra, destinado a agricultores familiares vitimados pelo fenômeno da estiagem ou 
excesso hídrico, para autorizar, em caráter excepcional, o recebimento do benefício em caso 
de decretação de situação de emergência em razão de pandemia. 

Orçamento de Guerra é votado no Plenário da Câmara dos Deputados 

A PEC 10/2020, que institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para 
enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia internacional, foi 
aprovado, em primeiro turno, na forma do Substitutivo do Senado Federal. A votação do 
segundo turno ficou para esta terça-feira (05/05). 

A PEC do Orçamento de Guerra acontece hoje. Já denunciamos aqui o grave efeito negativo 
da proposta, que autoriza o Banco Central a repassar recursos para o setor financeiro sem 
qualquer contrapartida por parte das instituições que serão socorridas. Segundo o Alerta 
Público Plataforma Dhesca, a proposta vai “aumentar a drenagem de recursos públicos para 
o mercado financeiro, concentrando ainda mais a renda nas mãos de poucos, em detrimento 
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das políticas sociais, em meio à dramática situação vivida pela população, marcada pelo 
crescimento vertiginoso da fome, da miséria e do número de mortes.”  

No mesmo sentido de denunciar o esgarçamento do orçamento público para proteção social, 
o INESC lançou o relatório “O Brasil com baixa imunidade – Balanço do Orçamento Geral 
da União 2019”  que demonstra como as medidas de austeridade fiscal reduziram recursos 
de programas sociais importantes para combater a pandemia da Covid-19.  

Transparência dos dados e informações 

A fundamental transparência das informações divulgadas sobre a pandemia continua sendo 
objeto de várias proposições. O PL 2179/2020, de autoria do senador Paulo Paim (PT/RS), 
tenta obrigar os órgãos e instituições de saúde de promover o registro e cadastramento de 
dados relativos a marcadores étnico-raciais, idade, gênero, condição de deficiência e 
localização dos pacientes por eles atendidos em decorrência de infecção pelo Covid19. 

Dois projetos apresentados pelo deputado Miguel Lombardi (PL/SP) tratam dos dados 
também. O PL 2181/2020 propõe a publicação e atualização em tempo real de dados 
simplificados acerca da quantidade de leitos de internação e UTI da rede pública para 
tratamento de pacientes com suspeita ou diagnóstico de Coronavírus. E o PL 2180/2020 
trata da transparência nos contratos emergenciais firmados pela administração pública em 
razão da situação de calamidade decorrente da Pandemia. 

O PL 2194/2020, de autoria do senador Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE), altera a Lei nº 
13.979/2020, sobre as medidas para enfrentamento à Pandemia, para estabelecer medidas 
de transparência das informações. 

Eleições em tempos de pandemia 

E os partidos começam a pensar nas eleições em tempos de pandemia. Proposta 
apresentada pela deputada Soraya Santos (PL/RJ) - PL 2197/2020 - dispõe sobre o uso 
eventual de ambiente virtual nas convenções partidárias. 

Auxílio emergencial 

As dificuldades para o pagamento do auxílio emergencial foi objeto do Requerimento de 
Informação 398/2020, apresentado pelo deputado Aureo Ribeiro (SOLIDARI/RJ) ao Ministro 
da Cidadania, Sr. Onyx Lorenzoni, a respeito das medidas que estão sendo tomadas para 
mitigar os problemas que milhões de brasileiros estão enfrentando para conseguir receber 
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o dinheiro do “Auxílio Emergencial”. No mesmo sentido o senador Carlos Viana (PSD/MG) 
apresentou o RQS 292/2020. 

Segue o enfrentamento à política armamentista do governo bolsonaro 

Uma série de propostas tem sido apresentada com o objetivo de sustar os efeitos da 
portaria, publicadas pelo presidente, que revogou portarias do Comando Logístico do Exército 
que tornavam mais efetivos o controle da produção e o rastreamento das munições no País. 
Entre essas o PL 2212/2020 e o PDL 173/2020, de autoria da deputada Perpétua Almeida 
(PCdoB/AC). No mesmo sentido vão os PDL 168/2020, PDL 178/2020, PDL 179/2020 e 
PDL 182/2020. Essa revogação beneficiaria milicianos, organizações criminosas e bandidos 
em geral. 

E as tentativas de limitar o direito à terra das populações indígenas 
continuam 

PDL 187/2020, apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), susta a Instrução 
Normativa nº 9, de 16 de abril de 2020, do Ministério da Justiça/Fundação Nacional do 
Índio, que “Disciplina o requerimento, análise e emissão da Declaração de Reconhecimento 
de Limites em relação a imóveis privados.” Segundo a justificativa do projeto, a instrução 
normativa tem o propósito de fazer com que a Declaração de Reconhecimento de Limites 
seja aplicada apenas em relação a reservas indígenas e terras indígenas homologadas ou 
regularizadas, e com os limites da demarcação homologados por decreto da Presidência da 
República. Ou seja, deixam de ser levadas em consideração, por exemplo, áreas 
formalmente reivindicadas por grupos indígenas, áreas em estudo de identificação e 
delimitação e até áreas de referência nas quais se encontrem índios isolados. 

Governo implementa cortes nos salários de servidoras e servidores 
públicos 

Projeto de Decreto Legislativo - PDL 175/2020, do senador Jean Paul Prates (PT/RN), susta 
a Instrução Normativa do Ministério da Economia, que estabelece orientações aos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal, autorizando o não pagamento do auxílio-
transporte, adicional noturno e adicionais ocupacionais aos servidores e empregados públicos 
que executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas atividades 
presenciais. O texto da justificativa demonstra as contradições das instruções normativas 
emitidas e a sua inconstitucionalidade. 
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Auxílio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios inclui como contrapartida o congelamento de salários do 
funcionalismo público.  

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 39/2020 foi aprovado, por 79 votos favoráveis, na 
forma do Substitutivo apresentado pelo relator, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), em 
sessão remota realizada no sábado (02/05). Em negociação com o ministro Paulo Guedes 
a proposta congela os salários dos servidores públicos da União e os estaduais/municipais 
por 1 ano e meio (artigos 7° e 8°). O congelamento não se aplica aos servidores públicos 
da saúde, da segurança pública e das Forças Armadas, envolvidos no combate à pandemia 
da Covid-19. A proposta seguiu para a Câmara dos Deputados para revisão. Se houver 
modificação volta ao Senado e depois, se aprovado, vai à sanção presidencial. A proposta 
inicial do governo incluía um corte de 25% nos salários. 
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