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O QUE ESPERAR DOS NOVOS  

PRESIDENTES DA CÂMARA DOS  

DEPUTADOS E DO SENADO  

Apoiados pelo presidente Jair Bolso-

naro, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo 

Pacheco (DEM-MG) foram eleitos 

com folga para presidir a Câmara 

dos Deputados e o Senado Federal, 

respectivamente, pelos próximos 

dois anos. A pauta de votações ficou 

nas mãos de dois parlamentares de 

centro-direita, bem relacionados 

com o agronegócio, críticos do Minis-

tério Público, com discurso pró-

reformas econômicas, a favor da va-

cinação contra Covid-19 e defenso-

res da volta do auxílio emergencial. 

A seguir, considerações sobre a nova 

administração do Congresso. 

 

Vacina, auxílio e reformas 

Lira e Pacheco definiram esse tripé 

de prioridades nas primeiras decla-

rações públicas como presidentes da 

Câmara e do Senado. O discurso 

dialoga com o de Bolsonaro, que 

passou a defender a agilidade no 

ritmo da vacinação. 

Cuidadosos com as palavras, evitan-

do atritos com o governo, Lira e Pa-

checo enfatizaram a prioridade à va-

cinação, sinal de como deverão tra-

tar seus projetos de interesse com 

Bolsonaro. Vale o mesmo raciocínio 

para o retorno do auxílio emergenci-

al.  

Lira e Pacheco ressaltam em suas 

falas a harmonia entre os Poderes. 

Assim, em um primeiro momento 

teve fim o período de críticas ao go-

verno da época de Rodrigo Maia. 

 

Mais vacinas 

Lira e Pacheco defendem que a vaci-

nação contra Covid-19 seja ágil. 

Querem que o governo acelere o 

ritmo da vacinação, que se aproxima 

de 3 milhões de doses aplicadas da 

Coronavac e da vacina Ox-

ford/AstraZeneca. Os dois se com-

prometeram a aprovar medidas para 

tornar mais ágil o licenciamento e o 

acesso as vacinas no Brasil, bem 

como a liberação de recursos. A 

pressão ocorre em momento que a 

Anvisa flexibilizou regras para con-

cessão de uso emergencial, e o go-

verno federal negocia a compra das 

vacinas Sputnik V e Covaxin. 

 

Retorno do auxílio emergencial 

Lira e Pacheco externaram sem ro-

deios a necessidade do retorno do 

auxílio emergencial. Falta definir va-

lor e duração, já que ambos falam 

em conceder o benefício sem des-

respeitar o teto de gastos. O minis-

tro da Economia, Paulo Guedes, fala 

em cortar gastos para financiar o 

auxílio.  

Essa matemática, com o respeito ao 

teto, é um dos testes da nova base 

de Bolsonaro, diante do receio da 

perda de credibilidade junto ao mer-

cado. 
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Apoio às reformas 

Guedes vê na nova gestão do Con-

gresso a chance de avanço da agen-

da liberal que, em grande parte, fi-

cou apenas na promessa. Rodrigo 

Maia não se empenhou em relação 

às pautas do governo, mas o próprio 

Executivo também demorou para 

apresentar suas propostas.   

A presença de dois aliados do presi-

dente na Câmara dos Deputados e 

no Senado Federal agora traz a ex-

pectativa de que as reformas final-

mente avancem. Por outro lado, 

Paulo Guedes não terá mais a des-

culpa de que o Congresso não é fa-

vorável às pautas estruturais. 

 

Orçamento 

Um dos primeiros testes à agenda 

econômica é a votação do Orçamen-

to de 2021, ainda não aprovado. Se-

rá o momento de saber se a respon-

sabilidade fiscal ocorrerá na prática 

ou se haverá alguma manobra para 

atender o Centrão. O governo tem 

pressa por causa do risco de parali-

sia de serviços por falta de recursos.  

Um impasse pelo controle da Comis-

são de Orçamento inviabilizou a vo-

tação em 2020. Agora, governo e 

Congresso desejam votar a proposta 

até março. Outro projeto que tende 

a ser usado para testar a nova base 

de Bolsonaro na Câmara é a auto-

nomia do Banco Central, já aprovada 

pelo Senado.  

Arthur Lira (PP-AL) 

 

Tem 51 anos de idade, é casado e 

possui cinco filhos. É formado em 

Direito pela Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL), empresário, advo-

gado e agropecuarista.  

É filho do ex-senador e atual prefei-

to de Barra de São Miguel, Benedito 

de Lira (PP). Iniciou a carreira políti-

ca como vereador em Maceió, foi 

deputado estadual em Alagoas e 

tem planos e concorrer ao governo 

do Estado de Alagoas. 

Está no terceiro mandato de depu-

tado federal, tendo sido o segundo 

mais votado de Alagoas, com 

143.858 votos. Já ocupou postos 

importantes no Congresso, como a 

presidência da CCJ (Comissão de 

Constituição e Justiça) da Câmara 

dos Deputados e da CMO (Comissão 

Mista de Orçamento) do Congresso 

Nacional.  

No atual mandato, conseguiu reor-

ganizar o Centrão e ganhou apoio 

de Bolsonaro ao fechar a aliança do 

governo com o bloco em 2020.  
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Tributária até outubro 

Lira e Pacheco definiram um prazo 

de seis a oito meses - até outubro 

deste ano - para aprovação da re-

forma tributária. O governo enviou 

uma parte das propostas, enquanto 

outros projetos já tramitam no Con-

gresso – uma comissão especial dis-

cute o tema. Ainda não está claro se 

o governo tentará a criação de um 

imposto nos moldes da CPMF, desejo 

de Guedes. Além da reforma tributá-

ria, o novo comando do Congresso 

fala em votar a PEC Emergencial, 

que cria mecanismos de controle de 

despesas públicas. Reforma adminis-

trativa e da PEC dos Fundos Públicos 

estão na lista de prioridades. 

 

35 prioridades 

Bolsonaro entregou a Lira e Pacheco 

uma lista com 35 projetos prioritá-

rios no Congresso. Na área econômi-

ca, o governo cita as PECs e refor-

mas também defendidas por Lira e 

Pacheco, além da autonomia do 

Banco Central, da privatização da 

Eletrobras, do marco legal do câm-

bio e a regulamentação da minera-

ção em terras indígenas. 

A lista de 35 prioridades do governo 

inclui a “agenda de costumes” de 

Bolsonaro, que não andou nos dois 

primeiros anos de mandato e teve 

em Rodrigo Maia um opositor. Bol-

sonaro defende aprovar a facilitação 

do registro, posse e comercialização 

de armas de fogo; ensino domiciliar;  

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) 

 

Aos 44 anos, vive ascensão rápida 

na política. Em seis anos, foi de 

novato em Brasília a presidente 

do Senado. Eleito deputado fede-

ral por Minas Gerais em 2014, 

presidiu a Comissão de Constitui-

ção e Justiça (CCJ) durante a aná-

lise das denúncias contra o ex-

presidente Michel Temer.  

Pacheco era filiado ao MDB e mi-

grou para o DEM para concorrer 

com ao Senado em 2018 por Mi-

nas Gerais. Era o líder do partido 

e foi escolhido por Davi Alcolum-

bre (DEM-AP) para ser o candida-

to da situação. Teve o apoio de 

Bolsonaro e da bancada do PT. 

Natural de Porto Velho (RO), Pa-

checo foi criado em Minas Gerais. 

Sua família administra empresas 

de ônibus. Formado em Direito 

pela Pontifícia Universidade Cató-

lica (PUC-MG), é advogado crimi-

nalista e fez parte da defesa de 

um ex-diretor do Banco Rural no 

julgamento do mensalão. 
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aumento de pena para abuso sexual 

de menor. Outro projeto defendido 

estabelece as circunstâncias em que 

ações de militares não podem ser 

punidas durante operações de Ga-

rantia da Lei e da Ordem (GLO), o 

excludente de ilicitude. 

 

Agronegócio 

Lira e Pacheco integram a Frente 

Parlamentar da Agropecuária (FPA), 

que apoiou os dois candidatos e está 

otimista com o avanço de temas pri-

oritários ao setor no Congresso: re-

gularização fundiária, mudanças nas 

regras de licenças ambientais e no-

vas legislações para defensivos agrí-

colas e demarcação de terras indí-

genas. 

Lira e Pacheco dizem que é possível 

conciliar proteção ambiental e cres-

cimento econômico. No Senado, Pa-

checo relatou projeto aprovado e 

enviado à Câmara que facilita com-

pra, posse e arrendamento de terras 

no Brasil por pessoas físicas ou em-

presas estrangeiras. Bolsonaro já 

disse ser contra a medida. 

 

Bolsonaro fortalecido 

Durante a campanha e o início de 

seu governo, Bolsonaro foi crítico do 

que chamava de “velha política”, 

mas ao longo de 2019 acabou ce-

dendo à política tradicional. Emen-

das e cargos foram liberados para 

viabilizar, sobretudo, a vitória de Li-

ra, que derrotou Baleia Rossi (MDB-

SP), candidato apoiado por Rodrigo 

Maia (DEM-RJ). 

Bolsonaro poderá influenciar a pauta 

de votações e viabiliza, enfim, uma 

base com mais de 200 deputados na 

Câmara dos Deputados.  

 

Favorito para 2022 

Bolsonaro ajudou seus aliados a 

vencerem as eleições nas duas Ca-

sas e, assim, esfarelou a articulação 

de Rodrigo Maia e João Doria por 

uma “frente ampla” entre direita e 

centro-esquerda em 2022.  

Com a popularidade na casa de um 

terço, aliança com os partidos que 

mais cresceram na eleição municipal 

e adversários divididos. O cenário 

reforça a condição de Bolsonaro co-

mo favorito na próxima eleição. Não 

à toa, ao ser criticado por adversá-

rios durante a abertura dos traba-

lhos do Congresso, o presidente res-

pondeu: “Nos vemos em 22”. 

 

Escudo anti-impeachment 

A aliança com o Centrão deu a Bol-

sonaro, por ora, a segurança de um 

escudo anti-impeachment. O Cen-

trão é conhecido por ser fiel enquan-

to é alimentado e lhe convém. E por 

ter uma fome difícil de saciar. 

Lula e Michel Temer souberam man-

ter e financiar a fidelidade do bloco. 

Dilma Rousseff teve sucesso por um 
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mandato e, com popularidade baixa, 

viu o Centrão trocar de lado no seu 

impeachment.  Por isso, é impossível 

garantir que a aliança entre Bolsona-

ro e Centrão durará até o fim do 

mandato. Nos bastidores, Lira é vis-

to como hábil negociador, mas 

agressivo em busca por seus inte-

resses.  

 

Reforma ministerial 

O Palácio do Planalto fala nos basti-

dores que a reforma ministerial para 

acomodar os novos aliados deve ser 

feita a conta-gotas, a fim de testar a 

fidelidade da base parlamentar de 

Bolsonaro. O presidente já abriu a 

possibilidade de criar ministérios – 

são 23 no momento. 

 

As apostas mudam com rapidez, e 

Bolsonaro costuma ir e voltar até o 

momento de sacramentar decisões, 

oficializadas nas redes sociais. Saú-

de, Educação, Minas e Energia, Ci-

dadania, Casa Civil, Secretaria de 

Governo e Desenvolvimento Regio-

nal são cobiçados. As recriações das 

pastas de Indústria e Comércio, Ci-

dades, Esporte e Cultura são anali-

sadas. 

Ex-chefe da Casa Civil e atual minis-

tro da Cidadania, Onyx Lorenzoni 

deve assumir a Secretaria-Geral da 

Presidência. A pasta tem orçamento 

ínfimo, mas funciona no Planalto, 

perto do gabinete do presidente. As-

sim, Bolsonaro mantém ao seu lado 

um apoiador de primeiro momento. 

.  

  

 

Líder do governo e Anvisa 

Líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros (PP-PR) 

subiu o tom em relação à Anvisa nos últimos dias. Para ele, a agência de vigi-

lância sanitária brasileira não tem cumprido seu papel durante a pandemia de 

Covid-19. Para Barros, a série de exigências da Anvisa à indústria farmacêutica 

tem feito com que o Brasil não seja prioridade nos pedidos de uso emergencial. 

Em tentativa de mudar esse cenário, na quarta-feira (3 de fevereiro) ele apre-

sentou o projeto de decreto legislativo (PDL) 8/21, para retirar a exigência de 

que os ensaios clínicos relativos à fase 3 também sejam conduzidos no país. No 

mesmo dia, a Anvisa aprovou mudança nessa regra. 

Em entrevista, Ricardo Barros declarou: “O problema não está na Saúde, está 

na Anvisa. Nós vamos enquadrar". O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Bar-

ra Torres, disse que a fala de Ricardo Barros foi infeliz e defendeu o trabalho 

dos técnicos da Anvisa. Barra Torres ressaltou ainda que é inviável o prazo 

aprovado em Medida Provisória estabelecendo cinco dias para a análise de vaci-

nas já autorizadas por outras agências do mundo. A Anvisa vai pedir que o pre-

sidente vete esse artigo. Já Ricardo Barros, que é cotado para ser o próximo 

ministro da Saúde, afirma que Bolsonaro irá sancionar. O presidente, por en-

quanto, diz que vai aguardar os pareceres técnicos antes de tomar a decisão. 
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