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A prese nça de che fes do Poder Exe cut ivo e m sessões do Poder Leg islat ivo é um 

ato re le vant e na po lí t ica mundo afora , Esses sâo momentos chave para entender 

a age nda política qu e se deseja levar a cabo e , mu itas vezes. as própr ias 

asp iraçõe s dos chefes d e gove rno. A prese nça do pre s id e n te 8 arack Obama no 

Congresso amer icano. e m jane iro . e da pres idente Dil ma Rousseff na ab e rtura 

dos traba lhos leg is lat ivos no começo de feve re iro nos lembram como esses 

r ituais inscr itos nas regras da re lação entre os poderes pode m ser ut il izados 

para a comunicação d e intençõe s. 

Nos Estados Un idos. onde a prát ic a da ida dos chefe s do Poder Exec ut ivo ao 

Leg is lat ivo no começo das sessõe s já é a nti ga e exerc ida no gove rno fed era l e 

nos gove rnos e stad uais. a c iê nc ia po lítica daq ue le pa ís t e m usado esses 

d iscursos de pres identes e governadores como a me lhor aprox imaçâo do q ue 

seria a age nda le g is lat iv a des e jada pe los mandatár ios. É prec iso se mpr e 

cons iderar o fato d e qu e se trata de uma com uni cação e stratég ica. e que pode 

ser usada para outros fins - eleitorais. por exemplo. Não obstante. esses 

d iscursos de come ço d e a no têm sido a re gra. O site da Casa Branca apresenta 

a lista de discursos de "State of the Union" fe itos presenc ia l mente pe lo 

pre s id e nt e ao Congresso. Desde q ue Woodrow Wi Ison. em 1913. retomou essa 

prát ic a mais comum do iníc io da Pres idênc ia - George Wash ington e John 

Adams rea li zaram d isc u rsos se me lhan te s e ntre 1790 e 1800 - foram 82 

d iscursos pre senc ia is fe itos por 16 pres id e nt e s d iferentes. 



No Brasil. a p rát ica do p resi dente de ir ao Congresso le r presencial me nte a 

mensage m que e nvia todo a no é ma is rara. É mais comum que a mensage m 

e nv ia da pe lo Poder Executivo seja e ntr eg ue pelo ministro-chefe da Casa Civil e 

lida pe lo 10 secretário da Mesa Diretora do Congresso Nac io nal. Nesse sentido. 

a ida da pres idente Dilma Rousseff é ainda ma is simbólica. Após um a no de 

queda no PIB e de abertura de um processo d e impedime nto contra a 

pres idente. a sua ida ao Congresso Nacional para discursar se tornou o 

momen to propício para de linear uma agenda de governo e para um gesto de 

diste nsão política. 

A mensage m da pres idente pode ser resu m ida pela frase que abre o infográ fl co 

dess e texto e ilustrada pe la nuve m de palavras que o acompanha. Citado 25 

ve zes no discurso. o Congresso é o interlocutor com o qual a pres id e nte busca 

diálogo em uma agenda de reformas extensas com ênfase no campo fls cal -

palavra citada 23 vezes. 
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Congresso será ator-chave na agenda do 
governo brasileiro para 2016 

"O Brasil precisa da contribuição do Congresso Nacional para dar 
sequência à estabilização fiscal e assegurar a retomada do 
crescimento. " 
Dilma Rousseft. no Congresso Nacional (02/02/20161 

Nuvem de palavras do Discurso da Presidente Dilma Rousseff 
no Congresso Nacional 
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Algumas medidas que foram citadas pela Presidente Dilma 
Rousseff no discurso: 

t]) Economia 
limite global para o crescimento do gasto primário do Governo 
Margem de f1utuaj"'o do resultado fiscal. 
CPMF - partkipad o dos Estados e Municípios. Recursos para Previdência e Saúde 
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DAPP ATUALIZA 

FERRA M ENTA SOBRE 

FI NANCIAM E NTQ D E 

CAMPANHAS 
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Reforma do Super-SIMPLES. 
Tributação de juros sobre capital próprio das empresas e dos ganhos de capital das 
pessoas flslcas. 
legislação do fundo de garantia para que os trabalhadores possam utilizar a multa 
rescisória e até 10%do saldo de sua conta como garantia em operações de crédito 
consignado 
Marw Regulatório da Mineração. 
Marw Regulatório das Tele<:omunicações. 
legislação sobre acordos de leniénda. 

Infraestrutura 
Plano de concessões em logística 
leilAo de 26 terminais em portos públicos. 
Conclusào da análise dos 41 pedidos de autorização dos terminais de uso privado 
leilões de Ferrovias. 
Concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza 

Políticas Sociais 
Revisar regras do Ciência Sem Fronteiras e PRONATEC. 
3' etapa dõ Programa Minha Casa, Minha Vida - financiamento para familias wm renda de 
até 2.3S0 reais. 
Reforma da Previdência Social. 

Tamanho do Estado 
Continuação da reforma administrativa 
Avaliação penod lca obrigatória de todos os programas e ações do Governo. 

Política Externa 
Novos acordos comerciais · grandes mercados asiáticos, os países de toda a América, do 
Oriente Médio. 
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Acordo entre MERCOSUL e a União Europé ia. 

Federação 
• Desvinculação de Receitas dos Estados e a Desvinculação de Receitas dos Municípios. 

A age nda de lineada pe la pres idente en vo lve medi das leg is lat ivas de a lto custo. 

tanto por conterem propostas impopu la res . quanto pe la al ta quantidade de 

votos req uer idos para mod ificações eve ntua is na Constituição. De qua lq uer 

forma. há uma agenda co locada na mesa para economia . in fraestr utu ra. 

programas soc ia is. ta manho do Es tado . política externa e a Federação (es tados e 

municip ios). A pres idente Dilma Rousseff dec lamou a agenda pela qual seu 

s ucesso pode ser medi do daqui em diant e. Resta ver se o Poder Exec uti vo e o 

Pode r Legis lat ivo vão consegu ir constr uir consensos dentro desses temas. A 

age nda está na mesa . 

COMPARTILHE 

.i.. _ , Luis FELIPE G. DA GRA ÇA 

11 Doutor e m Ciéncia Política Pesqu isador d a FGV DAPP 

notícias relacionadas 

DAPPLANÇA 

FERRAM E NTAS SOBR E 

F INANCIAM E NTO D E 

CAMPANHAS 

LIMIT E D E GASTOS 

CRIADO PEL A CÃMARA 

TERÁ BA IXO IMPACTO 
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o QUE É REFORMA 
POLÍTICA? 
E NTE NDA OS PRINCIPAIS 

MODELOS EM DISCUSSÃO 
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