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Cumprida ou 
parcialmente 
cumprida

Não cumprida Possível de ser 
cumprida até dia 10/04

Educação 
Lançamento do Alfabetização Acima de Tudo, programa 

com métodos científicos para redução do analfabetismo

Infraestrutura  

Privatizações no setor de transportes: leilão de 12 

aeroportos, leilão do trecho central da Ferrovia Norte-

Sul (FNS) e arrendamento de 10 terminais portuários.

Justiça e Segurança Pública

Decreto de regulamentação de posse de armas

Apresentar ao Congresso de projeto de lei anticrime 

Apoio à Operação Lava Jato, com recomposição policial 

do pessoal envolvido na operação e maiores condições 

de trabalho para as equipes do Paraná, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Distrito Federal

Meio Ambiente 

Minas e Energia

Aprimoramento do Sistema de Recuperação Ambiental, 

aperfeiçoando procedimento de conversão de multas

Apresentação de um plano nacional para combater o 

lixo no Mar

Viabilizar o leilão do excedente da cessão onerosa.

Mulher, Família e Direitos Humanos
Campanha nacional de prevenção ao suicídio e à 

automutilação de crianças, adolescentes e jovens

Regulamentar o direito à educação domiciliar, 

beneficiando 31 mil famílias

Regulamentação de partes da lei brasileira de inclusão, 

garantindo direitos a pessoas com deficiência

Relações Exteriores
Redução da tarifa do Mercosul 

Os primeiros 100 dias de governo se encerram nessa

quarta-feira (10/04). Logo no primeiro mês de mandato,

Bolsonaro e sua equipe estipularam 35 metas que

deveriam ser cumpridas nesse período de tempo, no

entanto, cerca de metade delas ainda não foram

implementadas de fato. Dentre os ministérios que

cumpriram todas as metas estipuladas estão:

Agricultura; Ciência, Tecnologia, Inovação e

Comunicações; Infraestrutura; Meio Ambiente; Minas e

Energia, e Secretaria de Governo. Há, também, os

órgãos que não cumpriram nenhuma dessas metas:

Banco Central; Turismo; Relações Exteriores; Cidadania

e Educação.

Com relação às metas do Ministério da Economia, a

implementação de uma delas, a mais ampla, é

controversa. A meta trata da intensificação do processo

de inserção econômica internacional com medidas de

facilitação do comércio. O governo poderia argumentar,

por exemplo, que isso foi feito durante a visita oficial aos

EUA, em que o Brasil afirmou que abrirá mão do

tratamento especial da OMC, a fim de integrar o quadro

de países da OCDE.

Apesar de o prazo de 100 dias estar se esgotando, o

governo apresenta fôlego para avançar no cumprimento

das metas até o dia 10, uma vez que, parte das medidas

depende apenas da assinatura de decretos.

A expectativa é que no evento a ser realizado no Palácio

do Planalto na próxima quinta-feira (11.04), o Presidente

anuncie medidas como o 13° benefício do Bolsa família

e a modernização do programa Bolsa Atleta.

Retirada do Brasil do padrão de passaporte do 

Mercosul, retomando o brasão da República como 

identidade visual

Saúde 
Fortalecer a vigilância e aumentar a cobertura vacinal 

das vacinas pentavalente, poliomielite, pneumocócica, 

tríplice viral D1 e febre amarela

Turismo
Melhorar o ambiente de negócios do turismo para 

aumentar a atração de investimentos ao Brasil (Instituir 

a Política Nacional de Gestão Turística do Patrimônio 

Mundial e publicar uma instrução normativa, 

possibilitando a implantação de gestão turística de 

áreas da União)

Economia
Combate às fraudes nos benefícios do INSS 

Extinção de 21 mil cargos comissionados e 

gratificações

Intensificação do processo de inserção econômica 

internacional com medidas de facilitação do comércio

Vinculação da autorização de concursos públicos à 

adoção de medidas de eficiência administrativa

Ampliação da utilização de dados de trabalhadores do 

Sine abrindo cadastro para empresas privadas - Sine

Aberto

Agricultura

Ampliação para dois anos o prazo de validade da 

Declaração de Aptidão (DAP) do Programa Nacional da 

Agricultura Familiar 

Cidadania

Criação de um 13º benefício do Bolsa Família

Bolsa Atleta modernizado 

Ciência e Tecnologia

Implantação do Centro de Testes de Tecnologias de 

Dessalinização, com mapeamento de tecnologias em 

operação no semiárido.

Ciência na Escola, para integrar universidades e a rede 

de escolas públicas para o ensino de ciência.

Desenvolvimento Regional

Plano Nacional de Segurança Hídrica para construção 

de barragens, sistemas adutores, canais e eixos de 

integração de natureza estratégica e relevância regional, 

com ênfase para o Nordeste.

Secretaria de Governo

Reestruturação da Empresa Brasileira de Comunicação 

(EBC) 

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/plano-nacional-de-combate-ao-lixo-no-mar-e-lancado-em-santos-sp/7478283/
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/03/07/internas_economia,1035953/cnpe-publica-diretrizes-do-leilao-de-excedentes-da-cessao-onerosa.shtml
https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/fevereiro/gt-sobre-prevencao-ao-suicidio-e-automutilacao-realiza-primeira-atividade
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-04/mp-do-ensino-domiciliar-deve-sair-ate-proxima-semana-diz-damares
http://www.brasil.gov.br/novaprevidencia/noticias/tecnologia-vai-auxiliar-no-combate-as-fraudes-no-inss
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/03/13/governo-anuncia-extincao-de-21-mil-cargos-funcoes-e-gratificacoes.ghtml
http://www.economia.gov.br/noticias/2019/03/governo-define-criterios-mais-rigorosos-para-solicitacao-de-concursos
https://portal.insa.gov.br/noticias/1308-agua-potavel-governo-federal-lanca-o-programa-de-teste-e-analise-de-desempenho-das-tecnologias-de-dessalinizacao
http://sbbn.org.br/programa-ciencia-na-escola-reuniao-com-mcit-e-sociedades-cientificas/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-03/ana-finalizara-plano-de-seguranca-hidrica-em-abril
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-bolsonaro-reestrutura-ebc-e-demite-45-comissionados,70002698299
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Presidência e a Secretaria de Governo, deverão ser

discutidas. Para saber mais sobre a atual estrutura

administrativa do Poder Executivo clique aqui.

Com esse quadro sendo pintado e a necessidade de

normalização da agenda do Governo com o Congresso,

não será surpresa se nos próximos dias mudanças

vierem a acontecer na estrutura de Liderança do

Governo na Câmara. Isso porque há um sentimento

unânime, por parte dos parlamentares, que o atual líder

não teria condições de conduzir a agenda governista e

uma possível ascensão ao cargo de um deputado filiado

a um partido do Centrão, como PRB ou PP, seria um

grande reforço ao Governo.

Racionalizar e modernizar estruturas e processos 

ministeriais

Controladoria-Geral da União
Regras e critérios para ocupação de cargos de 

confiança no Governo Federal

Programa Um por Todos e Todos por Um! Pela Ética e 

Cidadania

Criação do Comitê de Combate à Corrupção no Governo 

Federal

Sistema Anticorrupção do Poder Executivo

Banco Central 
Independência do Banco Central 

Criação de critérios para dirigentes de bancos federais.

Advocacia-Geral da União
Atendimento eletrônico de devedores dos órgãos 

federais

Secretaria-Geral

A falta de clareza quanto as atribuições de coordenação

política do Executivo, advindas das alterações

implementadas na estrutura do novo governo pela MP

870/2019, contribuiu para o surgimento de dois

problemas que dificultaram o andamento das ações do

Governo nos seus primeiros 100 dias, são eles: a

capacidade de geração espontânea de crises políticas e

o distanciamento entre o Governo e Congresso

Nacional.

Durante esse período, foram aprovadas diversas

convocações de ministros às comissões da Câmara e

do Senado e pouco se discutiu sobre a tramitação das

proposições que compõem a pauta do Executivo -

nenhuma MP editada pelo novo Governo teve sequer

sua Comissão instalada, a Reforma da Previdência virou

refém da articulação direta do Presidente da Câmara, o

Pacote de Segurança enviado pelo Ministro Sergio Moro

patinou na Câmara e teve que ser apresentado

novamente no Senado Federal.

Além disso, a falta de articulação com o Congresso deu

espaço aos parlamentares para ocuparem a pauta com

temas que nem sempre são alinhadas ao Executivo.

Exemplos como a aprovação relâmpago da PEC do

Orçamento Impositivo, o retorno da tramitação da

Reforma Tributária já existente na Câmara e

possivelmente do Pacto Federativo, em especial com

revisão sobre a Lei Kandir, são sinais que o Congresso

efetivamente vem sequestrando a pauta do Governo.

Foi nesse contexto e sobre um histórico de campanha

eleitoral com fortes criticas ao presidencialismo de

coalizão, eleito por um partido cuja prioridade não foi a

formação de coligação partidária e com um governo

onde seus ministros foram escolhidos por um critério

que não considerou a representação dos partidos no

governo, que o presidente Bolsonaro percebeu a

necessidade da política, do diálogo e do debate de

ideais com os parlamentares para garantir não só o

avanço de suas pautas no Congresso, mas também a

manutenção de seu conteúdo.

Uma tentação para o Congresso será a análise da

Medida Provisória da Reforma Administrativa, onde

itens como a recriação do MDIC, a saída da FUNAI da

estrutura do Ministério da Agricultura, a saída do COAF

do comando do Ministro Moro e até mesmo as

atribuições de coordenação política do Executivo, espe

cialmente a responsabilidade da Secretaria Geral da

Coordenação Política e os 100 
dias de governo

Cenário Geral

O Presidente Jair Bolsonaro sancionará nessa segunda-

feira (08.04) a Lei que promove alterações no Cadastro

Positivo. Criado em 2013, o Cadastro só pode ser aberto

mediante solicitação dos interessados. Com a mudança

a lógica se inverte, passará a ser automático e aqueles

que não quiserem ser incluídos no Cadastro deverão

solicitar sua não inclusão.

A sanção será feira em cerimônia no Palácio do

Planalto, prevista para as 15h30. Uma pauta positiva na

semana em que o governo celebra seus 100 dias, à

diversas polêmicas e sobressaltos. Com a medida, a

expectativa é que o aumento no uso do Cadastro

Positivo estimule a disponibilização de empréstimos a

juros mais baixos àqueles considerados bons

pagadores.

Bolsonaro sancionará Lei que 
altera o Cadastro Positivo

Na semana em que o governo comemora os seus 100

primeiros dias no poder, outro ministro foi demitido.

Ricardo Vélez passa o comando do Ministério da

Educação para Abraham Weintraub. Na próxima terça-

feira, o relator da Reforma da Previdência apresentará

seu parecer na CCJC, onde será analisada a

admissibilidade. Osmar Terra, ministro da Cidadania,

comparecerá à Comissão de Cultura para apresentar as

propostas do seu Ministério. As MPVs do Bolsonaro

começam a progredir no Congresso.

Análise Semanal

Medidas Provisórias 
Nessa semana, serão instaladas seis comissões mistas

para a análise de Medidas Provisórias do governo

Bolsonaro. Entre elas, está a Comissão Mista da MPV

870/2019, que “estabelece a organização básica dos

órgãos da Presidência da República e dos Ministérios,

definindo suas competências e sua estrutura básica”.

Sua instalação será na quarta-feira (10.04), às 14h30.

Além disso, três MPs do governo passado terão seus

textos discutidos em Audiências Públicas. A MPV

869/2018, que trata sobre a proteção de dados, e a MPV

868/2018, que altera o marco legal do saneamento

básico, têm duas audiências públicas marcadas. As da

MPV 869/2018 serão na quarta (10.04) e quinta-feira

(11.04) às 14h, e as da MPV 868/2018 serão na terça

(09.04) e quinta-feira (11.04) às 9h. Ademais, a MPV

867/2018, que estende o prazo para adesão ao

Programa de Regularização Ambiental (PRA) pelo

proprietário ou posseiro rural inscrito no Cadastro

Ambiental Rural, também terá seu teor discutido em

Audiência Pública, na quarta-feira (10.04) às 14h.O

Congresso também poderá votar a MPV 859/2018, que

cede recursos do FGTS para crédito a hospitais

filantrópicos (Santas Casas); a MPV 866/2018, que cria

a empresa pública NAV Brasil Serviços de Navegação

Aérea S.A.; e a MPV 863/2018, sobre a abertura do setor

aéreo ao capital estrangeiro.

http://www.distritorelgov.com/novaestruturaministerial/
https://exame.abril.com.br/brasil/decreto-federal-endurece-criterios-para-ocupacao-de-cargos-de-confianca/
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135062
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135062
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135060
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134675
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135031
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134935
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O Brasil é uma república governada sob o regime de democracia participativa. Significa que a Constituição Federal do

Brasil e seu ordenamento jurídico dispõem de previsões para que o cidadão exceda o direito de votar e ser votado e

alcance, em última instância, o direito de influenciar diretamente decisões políticas.

Contudo, o exercício desse direito é motivo de discussões e questionamentos de ordem moral - seja pelo crescente

receio social de que relações promíscuas com o poder público gerem consequências nefastas, ou pela associação

desonesta que parte da mídia faz entre o crime de tráfico de influência e a Atividade de Lobby (expressão que

caracteriza o direito de influenciar diretamente decisões políticas).

Assim, tornou-se consenso entre aqueles que defendem o combate à corrupção e a transparência nas relações e

atividades públicas, que os limites trazidos em nosso ordenamento jurídico não são suficientes para garantir o

desenvolvimento da Atividade de Lobby e, muito menos, sua legitimidade.

Diante desse cenário, não demorou para surgir a pergunta: Como regulamentar essa atividade que é essencial à

democracia em um ambiente político tão complexo como o nosso, onde cada Poder da República tem autonomia para

regulamentar seu exercício no âmbito de suas respectivas instalações?

De todas as tentativas de regulamentar a Atividade, duas ganharam destaque a partir da última legislatura, trazendo o

tema para a agenda do governo, são elas:

• O Projeto de Lei nº 1202/2007 de autoria do deputado Carlos Zarattini (PT/SP) - que pretende regulamentar

a Atividade de Lobby, especialmente no âmbito do Poder Legislativo;

• A proposta de Decreto do Executivo Federal - que pretende regulamentar, no âmbito dos órgãos e entidades

públicas da Administração Pública federal direta e indireta, o “direito de representação para defesa de

interesses” ou, como nós estamos chamando aqui – a Atividade de Lobby.

O PL 1202/2007, que prevê uma regulamentação voltada à existência de um cadastro prévio aos lobistas, foi debatido

durante a legislatura passada enquanto estava sob a relatoria da então deputada Cristiane Brasil.

O projeto, que no ano passado entrou para pauta do Plenário da Câmara após seu texto ter sofrido uma simplificação

advinda do acordo de subemenda substitutiva global, permanece na pauta do Plenário. Contudo, tudo indica que seu

novo relator, possivelmente o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB), incluirá algumas mudanças que deverão ser objeto

de um novo debate e consenso por parte dos parlamentares da Casa.

Vale apontar que em março deste ano a assessoria do PSL, partido do Presidente Bolsonaro, emitiu uma nota técnica

sugerindo alterações inspiradas no estudo realizado pela Transparência Internacional e a FGV que tratava sobre uma

Proposta de Regulamentação do Lobby. Dentre os pontos trazidos vale destacar:

• Elaboração de relatório de atividades;

• Sanção aos “agentes de relações governamentais” que desrespeitarem a lei;

• “Cadastro Nacional de Relacionamento Governamental” e;

• Criação de um formulário de agendamento de audiências online e público.

Diante desse cenário é improvável que o projeto seja votado e aprovado na forma do substitutivo da Comissão de

Constituição e Justiça ou do acordo de subemenda substitutiva global sem que antes seja debatido pelos

parlamentares.

Já a proposta de Decreto do Executivo Federal, que foi apresentada durante o governo passado, conta com o apoio do

atual Governo Federal, do Ministro da Transparência, Wagner Rosário, e do Ministro da Justiça, Sergio Moro, que, diga-

se, teve sua emblemática fotografia segurando o livro que continha o mencionado estudo da Transparência

Internacional e da FGV veiculada na mídia e nas redes sociais.

Seu texto, diferentemente do PL 1202/2007, regulamenta a Atividade do Lobby pelo Sistema de Agendas. Um modelo

que deverá ser viabilizado por meio da plataforma importada do Chile (Plataforma Ley del Lobby) que visa garantir o

acesso online às agendas de autoridades públicas, com a finalidade de dar transparência as informações de quem,

quando, onde, e o que foi tratado em cada reunião.

Não há consenso sobre qual a melhor forma de regulamentar a Atividade de Lobby, apenas que a regulamentação

deve ser estendida a todas as esferas do poder público. Em nada adianta a aprovação do PL 1202/2007 se, nas Casas

do Congresso Nacional, não forem aprovadas as possibilidades de credenciamento para acesso desses profissionais.

Da mesma forma, não adianta aprovar o Decreto do Executivo Federal e ignorar o exercício da Atividade no Congresso

Nacional.

A Atividade de Lobby é um direito muito caro à democracia e não deve ser regulamentado por normas inócuas e/ou

burocratizantes. O desafio, portanto, é construir uma regulamentação que que possibilite aos profissionais o exercício

pleno de sua atividade, com acesso aos plenários e parlatórios onde as discussões das matérias são realizadas, e com

a devida transparência que é devida pela administração pública.

Nesse sentido, entendemos que a regulamentação da Atividade do Lobby é um passo necessário, que trará segurança

aos profissionais, ao mesmo tempo em que possibilitará o exercício da transparência que é devida pela administração

pública. Para que isso aconteça a regulamentação deve se dar sobre todas as esferas do poder público federal e seu

texto deve ser simples, principiológico e feito pelas vias adequadas.

FIQUE POR DENTRO

Regulamentação da atividade do Lobby
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