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Vamos 
inaugurar 

um novo 
ciclo de 

crescimento, 
focando na 
agenda das 

reformas 
que o Brasil 

precisa

 No início de 2020, tí-
nhamos uma previsão de dé-
ficit de R$ 120 bilhões, mas 
infelizmente, a crise econô-
mica, causada pelo novo co-
ronavírus, alterou o quadro 
e encerramos o ano com um 
déficit superior a R$699 bi-
lhões, o que agravou o qua-
dro econômico do Brasil. Te-
mos, atualmente, mais de 14 
milhões de desempregados, 
uma previsão de queda aci-
ma de 5% no Produto In-
terno Bruto (PIB) e nos en-
contramos com uma baixa 
capacidade de investimento. 

Por isso, temos defendido 
a necessidade de focar na 
agenda das reformas que o 
Brasil precisa. Nosso man-
dato tem destacado a im-
portância de avançar nas 
reformas administrativa e 
tributária, nas privatizações, 
entre outras ações que são 
fundamentais para gerar 
mais oportunidades, atrair 
os investidores e retomar 
a economia do nosso País.
Precisamos buscar programas 
que estimulem o desenvolvi-
mento econômico através de 
parcerias público-privadas, 
sempre com um olhar para 
o desenvolvimento social.  

Além disso, por ser um mu-
nicipalista convito, entendo 
que, somente através do for-
talecimento das nossas cida-
des, vamos melhorar a quali-
dade de vida da população. 
Sou um defensor do novo 
pacto federativo, ou seja, 
menos Brasília e mais Brasil. 

Temos que fazer com que 
os estados e municípios 
possam recuperar a ca-
pacidade de investimen-
to e terem mais dinheiro 
para investir em infraes-
trutura, saúde, educação, 
entre outras. Estamos 
sempre à disposição dos 
prefeitos de Pernambu-
co para ajudar, em Bra-
sília, na viabilização de 
recursos e investimentos 
para as nossas cidades.

Em 2021, mesmo com 
grandes incertezas, te-
mos grandes expectati-
vas. Não podemos dei-
xar de lado a discussão 
das reformas e privati-
zações, que farão com 
que o País continue no 
caminho do crescimen-
to, se desenvolva e traga 
de volta a confiança dos 
mercados interno e ex-
terno, criando mais em-
pregos e oportunidades. 

Precisamos de um esfor-
ço conjunto do Governo 
Federal, Governo Estadu-
al, toda a bancada fede-
ral de Pernambuco - além 
do setor produtivo, para 
ajudar o nosso estado e o 
País. Precisamos de mui-
ta união e muito diálo-
go para sugerir soluções 
aos desafios que vamos 
ter pela frente. Vamos 
seguir trabalhando em 
defesa da retomada da 
economia e na gera-
ção de emprego e renda 
para quem mais precisa.

Silvio Costa Filho
Deputado federal

Editorial
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Por duas vezes, Silvio Costa Filho  
é escolhido um dos parlamentares  
mais influentes do Congresso Nacional

 
É um privilégio ser 
escolhido por duas vezes 
para a lista dos mais in-
fluentes do Congresso. Isso 
só aumenta a nossa respon-
sabilidade de trabalhar por 
Pernambuco e pelo Brasil. 
Vamos continuar avançando 
na Agenda Brasil e nas re-
formas necessárias para que 
o País volte a crescer, ge-
rando emprego e renda para 
a população, frisou Silvio.

Em pouco mais de dois anos de mandato, o de-
putado federal Silvio Costa Filho (Republicanos) 
teve o trabalho reconhecido e foi escolhido, por 
duas vezes consecutivas (2019 e 2020), como um 
dos parlamentares mais influentes do Congres-
so Nacional. O levantamento, realizado pelo  De-
partamento Intersindical de Assessoria Parla-
mentar (Diap), destacou Silvio como um grande 
articulador político na Câmara dos Deputados. 

Vice-líder do Republicanos na Casa, o parlamentar 
participou de discussões importantes, a exemplo 
da reforma da Previdência, como vice-presidente 
da Comissão Especial, das reformas tributária e ad-
ministrativa, do novo Pacto Federativo, entre ou-
tras pautas importantes para a economia do País. 
  
A pesquisa do DIAP adotou critérios qualitativos e 
quantitativos, prezando sempre por aqueles par-
lamentares que se destacam por suas qualida-
des, como a capacidade de conduzir debates, ne-
gociações, votações, articulações e formulações. 
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Silvio Costa Filho trabalha em  
defesa do Novo Pacto Federativo 

Presidente da Frente Par-
lamentar Mista do Novo 
Pacto Federativo, o depu-

tado federal Silvio Costa Filho 
(Republicanos) tem trabalhado 
em defesa da redistribuição dos 
recursos para estados e muni-
cípios. O projeto, entregue pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, ao Congresso Nacional, 
em novembro de 2019, segue em 
tramitação no Senado Federal 
e deve chegar à Câmara este 
ano. Silvio tem discutido a pau-
ta com parlamentares, prefei-
tos, governadores e entidades

Por seu trabalho em defesa da 
pauta municipalista, o de-
putado federal Silvio Costa 

Filho (Republicanos) foi apontado 
pela Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) como o deputa-
do que mais defende os cidades do 
Brasil. O levantamento foi realiza-
do pelo Observatório Político da 
CNM e tem o objetivo de identificar 
e classificar os deputados federais 
e senadores de todo o País com 
o perfil que atenda os interesses 
dos municípios, destacando-os 
de acordo com as suas atuações.

municipalistas no Congresso e foi 
um ator importante na aprova-
ção das propostas que dialogam 
com o Novo Pacto Federativo.   
 
Uma delas foi a reforma da pre-
vidência, o PLP 133/202 que es-
tabelece a transferência de R$ 58 
bilhões ao longo de 18 anos a Esta-
dos, Municípios e Distrito Federal. 
Os recursos serão destinados aos 
entes como compensação pelas 
perdas com a desoneração de pro-
dutos destinados à exportação, a 
chamada Lei Kandir. O texto ainda 
altera a Lei nº 13.885/2019 e prevê a

“Isso mostra que estamos no caminho 
certo, defendendo o fortalecimen-
to das cidades de Pernambuco e do 
Brasil. Eu digo sempre que o futuro 
do País não está apenas em Brasília, 
mas está, sobretudo, nos municípios. 
Vamos continuar buscando o diálo-
go com as entidades municipalistas, 
com prefeitos, vice-prefeitos e vere-
adores. É fundamental que a gente 
possa construir um novo pacto fe-
derativo, tendo em vista que existe, 
cada vez mais, uma dependência dos 
Estados e municípios em relação à 
União. Por isso, defendo menos Bra-
sília e mais Brasil”, destacou Silvio.

 Silvio tem discutido, per-
manentemente, a pauta com 
prefeitos, vereadores e entida-
des municipalistas, a exemplo da 
Confederação Nacional de Mu-
nicípios. O presidente da CNM, 
Glademir Aroldi, parabenizou o 
deputado por seu trabalho. “Que-
ro agradecer muito ao deputado 
Silvio Costa Filho, em nome do mo-
vimento municipalista brasileiro e 
dos municípios de Pernambuco, pela 
sua atuação enquanto presidente da 
Frente do Novo Pacto Federativo na 
defesa dos municípios”, comentou.

distribuição adicional de R$ 4 bi-
lhões, que deverá ser desconta-
do em duas partes iguais de R$ 
2 bilhões. Recursos das parce-
las da União referentes às recei-
tas do bônus de assinatura dos 
leilões de campos de petróleo. 
Além disso, foram aprovadas a 
cessão onerosa, auxílio financei-
ro aos municípios que tiveram 
perdas na arrecadação por cau-
sa da pandemia, entre outras.

“Com muito trabalho e muita discus-
são com os prefeitos, ao lado da CNM, 
conseguimos aprovar a compensação 
das perdas da Lei Kandir e superar um 
impasse que durava 24 anos. Garanti-
mos os recursos que serão fundamen-
tais para que, tanto o estado de Per-
nambuco como os municípios possam 
investir na área social, na saúde, edu-
cação, infraestrutura e na segurança 
cidadã, além de gerar emprego e ren-
da e melhorar a qualidade de vida da 
população. Vamos seguir avançando 
ainda mais nas pautas que dialoguem 
com o Novo Pacto Federativo. Esse é 
um dos compromissos do nosso man-
dato”, pontuou Silvio.

Silvio Costa Filho é apontado como  
o deputado mais municipalista do  Brasil



Página 7

Ao lado de Paulo Guedes, Silvio  
discute pautas efetivas para o  
crescimento do Brasil

O deputado federal Silvio Costa 
Filho (Republicanos) tem tido 

um papel importante na discus-
são das pautas fundamentais para 
a saúde fiscal do Brasil com o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes. 
Temas como o Novo Pacto Federa-
tivo, a Agenda Brasil e as reformas 
Administrativa e Tributária são tra-
tados de forma permanente com o 
titular da pasta visando a retoma-
da da economia do Brasil em 2021.
 
Como presidente da Frente  
Parlamentar Mista do Novo Pac-
to Federativo, Silvio participou 
de vários encontros com o ministro

e outros parlamentares ao longo 
dos últimos dois anos para discu-
tir sobre a pauta. O ministro fez 
uma apresentação sobre o pacto e 
destacou como o Governo Federal 
está trabalhando na proposta que 
está sendo discutida no Congresso.
Durante os trabalhos da Comissão 
Especial da Reforma Tributária, em 
agosto de 2020, Silvio chegou a con-
vidar o ministro Paulo Guedes para 
apresentar à Câmara, através de 
uma audiência pública, o texto que 
está sendo elaborado pelo Ministé-
rio da Economia para que a propos-
ta seja construída de forma conjun-
ta entre o Executivo e o Legislativo.

pontuou  Silvio.

Em um dos encontros, o ministro 
Paulo Guedes garantiu a injeção 
de R$ 500 bilhões para os estados 
e municípios através de medidas 
que possam descentralizar os re-
cursos que hoje estão com a União.
Em outubro de 2020, Silvio parti-
cipou de um jantar com Guedes e 
outras autoridades — como o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
e o ministro do Tribunal de Contas 
da União (TCU), Bruno Dantas, que 
foi quem idealizou o encontro — 
para discutir sobre a Reforma Ad-
ministrativa e o Pacto Federativo.  
Além das pautas já defendidas 
pelo parlamentar, em 2021 Silvio 
vai trabalhar, com o ministro, para 
aprovar no Congresso — além das 
pautas citadas anteriormente — 
a autonomia do Banco Central, a 
Renda Básica, o equilíbrio fiscal do 
País e a agenda das privatizações.

“Desde o primeiro mo-
mento o ministro Pau-
lo Guedes sinalizou que 
vai tirar o novo pacto fe-
derativo do papel. Ape-
sar de estar sendo dis-
cutido há anos, o tema 
não estava avançando 
de forma objetiva. Neste 
momento, estamos ob-
servando o empenho da 
equipe econômica e tere-
mos nos próximos meses 
uma agenda de fortale-
cimento do novo pacto”, 
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Em reunião com ministros, Silvio 
viabiliza ações para Pernambuco 

Com o objetivo de ajudar no 
desenvolvimento do Es-
tado, o deputado federal 

Silvio Costa Filho (Republicanos) 
tem articulado uma série de ações 
visando a retomada da economia 
pernambucana. Além de discutir 
as pautas que tramitam na Câma-
ra dos Deputados, Silvio participou 
de reuniões com ministros para 
discutir pautas como a duplicação 
da BR-423 e a dragagem do Porto 
do Recife com o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio de Freitas, a am-
pliação do abastecimento hídrico 
para o interior do Estado através da 
Adutora do Agreste, com o minis-
tro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, além da viabiliza-
ção de recursos para o andamento 
das obras da Via Metropolitana 
Norte, do Ramal da Copa, e da re-
tomada dos serviços para alarga-
mento dos corredores Leste-Oeste 
e Norte-Sul do BRT junto ao secre-
tário nacional de Mobilidade, Tiago 
Pontes. “Destaquei, no início do 
nosso mandato, que independente 
de ser Governo ou Oposição, vou

sempre trabalhar para poder ajudar 
Pernambuco. Todas as vezes que o 
governador Paulo Câmara e sua 
equipe precisarem do nosso man-
dato, nós estaremos juntos para 
defender nosso Estado”, frisou. 
 
Silvio ainda discutiu a pauta legis-
lativa da bacia leiteira e dos pro-
dutores rurais com a ministra da 
Agricultura, Teresa Cristina; com 
o general Luiz Eduardo Ramos, 
ministro da Secretaria de Gover-
no, Silvio conversou sobre o Novo 
Pacto Federativo e as reformas 
previdenciária e tributária. Sendo 
um dos principais porta-vozes da 
duplicação da BR-423, no trecho 
entre São Caetano e Garanhuns, 
no Agreste pernambucano, Silvio 
comemorou o início das obras já 
no início de 2021. “A obra é uma 
medida importante para o nos-
so Estado. Ela vai ajudar no de-
senvolvimento da bacia leiteira, 
dos setores de serviços, de turis-
mo, entre outros. É fundamen-
tal que a bancada federal esteja

unida para que a obra saia do papel. 
Vimos que a duplicação da BR-232 
facilitou o escoamento da produ-
ção de Pernambuco e do Agreste. 
Com a BR-423 duplicada, a região 
irá crescer ainda mais. Estamos de-
dicando o nosso mandato para de-
fender essa pauta”, afirmou Silvio.

R$24 milhões

R$ 51 
milhões

R$27 milhões

para implantação da 
Adutora do Agreste, 

que atenderá 1,3 milhão 
de pessoas do Agreste

para Pernambuco

para obras de dragagem 
do Porto do Recife

Início das obras de  
duplicação da BR-423
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Silvio garante mais de R$150 milhões 
em investimentos para os  

municípios de Pernambuco

Recursos para a saúde: 
 

16 ambulâncias  
 

R$35 milhões em  
investimentos

• R$84,7 milhões para
construção de escolas 

• R$ 9,5 milhões para  
construção de creches 

• R$ 6,5 milhões para aqui-
sição de ônibus escolares

10 veículos para a  
Guarda Municipal

Recursos para educação: 
R$100,7 milhões

Recursos para a segurança  
pública:

• R$10 milhões para  
aquisição de máquinas  
e equipamentos 

• R$10,5 milhões para  
pavimentação urbana 

• R$2,5 milhões para  
agricultura 

• R$2,5 milhões para  
pavimentação de áreas 
rurais 
 
• R$5,5 milhões para  
mobilidade urbana
 
• 11 tratores para os  
municípios

Recursos para infraestrutura: 
 R$34 milhões

Silvio também destinou R$1,1 milhão para entidades 
que desenvolvem ações importantes em Pernambuco:

• R$100 mil para o Hospital do  
Tricentenário 
 
• R$150 mil para a UFPE  
 
• R$314,4 mil para o Procape  

• R$100 mil para a Fundação 
Altino Ventura 
 
• R$ 500 mil para a Procuradoria 
Geral de Justiça
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Silvio discute pacto federativo com  
governadores e prefeitos do Brasil 

O deputado federal Silvio Costa Filho 
(Republicanos) conversou com governadores, pre-
feitos e entidades municipalistas de todo o Brasil 

para ouvir as propostas para o fortalecimento da pauta no 
Congresso Nacional. O parlamentar teve a oportunidade 
de conversar com o governador de São Paulo, João Do-
ria (PSDB), sobre o assunto, considerando que o tucano é 
um defensor da pauta. ‘“Sou municipalista porque pratico 
isso enquanto governador de São Paulo. Temos uma ad-
ministração descentralizada e confiamos na gestão capi-
larizada dos municípios. Eu fui prefeito da capital de São 
Paulo. Por isso, acredito e confio que a ação municipalista 
agiliza o processo para a chegada de recursos onde é mais 
importante. As pessoas vivem nas cidades e não no Esta-
do ou na nuvem federal”, ponderou o governador paulista. 

Além de Doria, Silvio teve a oportunidade de discutir o tema 
com os governadores Ibaneis Rocha, do Distrito Federal; Edu-
ardo Leite, do Rio Grande do Sul; Paulo Câmara, de Pernam-
buco; além de Renan Filho, de Alagoas. Silvio ainda partici-
pou de uma série de eventos promovidos pela Confederação  
Nacional de Municípios (CNM) ao lado de prefeitos, 
do presidente da entidade, Glademir Aroldi, da Asso-
ciação Municipalista de Pernambuco (Amupe), José Pa-
triota e parlamentares da bancada pernambucana.  
 
“O tema precisa unir o Brasil na agenda menos Brasília e 
mais Brasil. É fundamental que possamos ajudar no equilí-
brio fiscal dos Estados e municípios, ampliando a capacida-
de de investimento em áreas importantes”, afirmou Silvio.
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Silvio Costa Filho e presidente da 
Caixa discutem ações efetivas  
durante a pandemia

O deputado federal Silvio 
Costa Filho (Republicanos), 
que tem sido uma ponte 

entre o setor da construção civil 
e o Governo Federal, participou 
de uma reunião com o presiden-
te da Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães, para discutir a 
agenda legislativa do segmento. 
O setor foi responsável pela cria-
ção de 138,4 mil novos postos de 
trabalho nos primeiros dez meses 
de 2020 e liderou a geração de 
vagas formais no País. Além dis-
so, é o segmento mais importante 
em 21 estados, segundo a Câmara 
Brasileira da Indústria da Cons-
trução (CBIC). A construção civil 
emprega hoje 5,7 milhões de pes-
soas. Em Pernambuco, 1.265 pos-
tos com carteira assinada foram 
criados no fim de 2020. De julho 
até agosto, o setor no Estado ge-
rou 5.660 novas vagas de trabalho. 

“Eu entendo que a construção ci-
vil tem um papel fundamental na 
criação do emprego e da renda do 
Brasil. Ela representa quase 4% do 
Produto Interno Bruto do Brasil e 
tem um potencial enorme. O mo-
mento é desafiador e o único ca-
minho para voltar ao desenvolvi-
mento é construindo o caminho ao 
lado do setor produtivo”, destacou. 

O parlamentar ainda discutiu com 
o presidente da Caixa a impor-
tância da ampliação do progra-
ma Casa Verde e Amarela, que 
visa atender 1,6 milhão de famí-
lias de baixa renda promovendo 
financiamento habitacional até 
2024, além de tratar da amplia-
ção da linha de crédito para aju-
dar os pequenos empreendedores. 
Para Silvio, o trabalho em con-
junto com o Congresso Nacional

foi fundamental na elabo-
ração de pautas importan-
tes para a economia brasileira. 

“Precisamos, cada vez mais, estrei-
tar essa relação com o setor. Sobre-
tudo com a aprovação da MP 996, 
que trata do programa habitacio-
nal Casa Verde e Amarela. Proposta 
fundamental para a economia e que 
vai estimular o setor nos próximos 
anos. É preciso acreditar no Brasil. 
Não tenho dúvidas de que os pró-
ximos três anos serão importantes 
para a retomada do crescimento.  
Com isso, vamos dar credibilidade 
à agenda institucional, ao mercado 
e fazer o Brasil ter  um ano de muito 
equilíbrio e previsibilidade”, frisou.
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Silvio Costa Filho é destaque na 
discussão da Reforma da Previdência

Defensor da agenda das re-
formas que o Brasil precisa, 
o deputado federal Silvio 

Costa Filho (Republicanos) teve 
a oportunidade de atuar como 
vice-presidente da Comissão Es-
pecial da reforma da Previdên-
cia da Câmara dos Deputados. 
Ao lado dos deputados Mar-
celo Ramos (PL-AM) e Samuel 
Moreira (DEM-SP), presidente 
e relator da comissão, respecti-
vamente, o parlamentar partici-
pou de uma intensa agenda de 
discussões e seminários sobre o 
assunto. Durante o trabalho no 
colegiado, Silvio sempre desta-
cou a necessidade de uma ampla 
discussão para que a reforma 
fosse aprovada, não  
caracterizando-a como uma  
pauta do governo Bolso-
naro, mas de todo o Brasil.

“Enquanto a média do PIB 
no mundo com gasto da 
previdência dos países que 
integram a OCDE é de 7%, o 
Brasil gasta 14%. Se eu es-
tivesse pensando nas elei-
ções, votaria contra a pro-
posta. Mas eu tomei uma 
decisão de vida. Entre pen-
sar nas próximas eleições 
e nas próximas gerações, 
vou pensar na geração de 
filhos e netos do povo bra-
sileiro”, garantiu Silvio.

”O deputado Silvio tem feito 
seu papel totalmente de for-
ma isenta e fundamental para 
o Brasil. Ele tem conduzido 
bem a comissão, junto com 
o deputado Marcelo Ramos, 
para que nós possamos ter 
uma votação da reforma da 
Previdência. Temos passado 
muito tempo juntos, discu-
tindo a proposta, e é uma ale-
gria contar com o seu apoio”,  
 
elogiou o secretário adjunto 
da Secretaria de Previdência 
e Trabalho do Ministério da 
Economia, Bruno Bianco, um 
dos interlocutores do ministro 
Paulo Guedes na discussão do 
tema. 

Sempre destacando a situação 
de Pernambuco para a urgência 
da aprovação, Silvio afirmou que 
o próprio Estado ficaria numa si-
tuação insustentável a curto pra-
zo sem a aprovação da reforma. 
Segundo ele, o déficit previdenci-
ário em 2019 chegou a R$ 2,6 bi-
lhões. Enquanto isso, o saldo de 
investimento não ultrapassa R$ 
900 milhões, tendo 100 mil ser-
vidores ativos e 95 mil inativos. 
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Câmara Federal aprova relatório de 
Silvio que amplia cobertura da  
Codevasf

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 4381/2020, ampliando a presen-
ça da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Code-
vasf). Com a aprovação, que contou com apoio do Governo e da Oposição, a Companhia aten-

derá todas as cidades pernambucanas e até estados onde não atuava. Para o deputado Silvio Costa 
Filho (Republicanos), relator da proposta, a Codevasf é um instrumento importante para acolher milha-
res de agricultores e trabalhadores que vivem do campo, além de estimular a economia dos municípios.

“A Companhia é importante 
para o desenvolvimento regio-
nal e tem um papel fundamental 
para ativar a economia. Tivemos 
a oportunidade de construir o 
relatório com a bancada do Go-
verno e com a Oposição, que 
entenderam a importância da 
matéria. Além disso, conversa-
mos com o ministro do Desen-
volvimento Regional, Rogério 
Marinho, que também foi favo-
rável à ampliação. Não tenho 
dúvidas de que, com a cobertura

ampliada, a Companhia vai 
atender os municípios de Per-
nambuco, do Norte e do Nor-
deste, ajudando no fortale-
cimento dos estados e das 
cidades”, destacou o parlamentar.
Atualmente, a Codevasf atua nas 
bacias hidrográficas de muitos 
estados brasileiros de forma di-
reta ou através de parcerias para 
desenvolver a agricultura irrigada, 
revitalizar bacias hidrográficas, 
estruturar atividades produtivas e 
oferecer água   para dar segurança

hídrica. O órgão está em constante 
processo de incorporação de áreas 
e introdução de novas tecnologias 
e culturas, contribuindo para o au-
mento das exportações e para a 
geração de superávits comerciais 
através da oferta de produtos 
nobres e de alto valor comercial.  
“Quem conhece a Codevasf sabe 
da sua importância. Por isso, 
precisamos não só trabalhar 
pela ampliação, mas também, 
pelo seu fortalecimento”, frisou
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Silvio Costa Filho defende  
estímulo para o setor automotivo 

Parlamentar que tem tra-
balhado em defesa do se-
tor automotivo do País, 

o deputado Silvio Costa Filho 
(Republicanos) votou favora-
velmente na Medida Provisó-
ria 987/20, que trata do prazo 
para empresas automotivas 
instaladas nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste apre-
sentarem projetos de novos 
produtos e contarem com crédi-
to presumido do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI). 
 
Segundo o parlamentar, o se-
tor automotivo representa 
mais de 8% do PIB de Per-
nambuco e só tem aumen-
tado conforme os anos.

O deputado federal Silvio 
Costa Filho (Republica-
nos) votou, na Câmara 

dos Deputados, pela aprovação 
da Nova Lei do Gás, marco regu-
latório que tem como objetivo 
instituir normas para a explora-
ção das atividades econômicas 
de transporte de gás natural. 
Entre os pontos trabalhados na 
nova lei, estão a promoção da 
concorrência baseada na des-
verticalização do setor, mu-
dança no regime de exploração 
econômica do transporte e da 
garantia de acesso às infraes-
truturas essenciais para permitir 
o desenvolvimento de um mer-
cado competitivo. Para o parla-
mentar, é fundamental que haja 
uma diminuição no preço do gás 
para que isso gere uma estimu-
lação no investimento privado, 
gerando, consequentemente, 
emprego e renda. “A aprova-
ção do projeto foi um avanço 
importante para a economia.

Teremos investimentos na ordem 
de R$ 150 bilhões nos próximos dez 
anos, além de mais de 4 milhões 
de empregos nos próximos anos. 
Precisamos, mais do que nunca, de 
uma estratégia de curto e médio 
prazo para ampliar a infraestru-
tura de transporte do gás no País. 
Para se ter uma ideia, enquanto 
países como a Argentina e Estados 
Unidos têm 16 mil quilômetros e 
497 mil quilômetros de dutos, res-
pectivamente, o Brasil conta com 
apenas 9,4 mil quilômetros”, alerta.
 
O novo marco garante a possi-
bilidade de construir gasodutos 
pelo regime de autorização e não 
mais de concessão. Com isso, a 
empresa interessada em construir 
precisa apenas da permissão da 
Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). 
Além disso, com o objetivo de 
baratear o gás natural, o projeto 
tira da Petrobras o monopólio do 
transporte do produto,  que tem 

como maiores consumidres a  
indústria e os geradores de energia 
elétrica.
 
A mudança é avaliada pelo setor 
como essencial para o aumento 
da oferta de gás natural no país. 
“O consumidor final será benefi-
ciado pela perda do monopólio da 
Petrobras. Naturalmente, a com-
petição pela venda do gás vai ba-
ratear o preço desse produto e 
gerar uma economia nas empre-
sas, residências e nos comércios. 
O lucro do pequeno comerciante 
que trabalha cozinhando vai ter 
um acréscimo”, finalizou Silvio.

Ainda de acordo com a ava-
liação de Silvio, o setor tem 
potencial para impulsionar o 
crescimento econômico e a 
geração de emprego e renda 
para toda a população. O par-
lamentar ressalta, ainda, que 
a iniciativa pode estimular a 
economia dos estados brasi-
leiros, principalmente onde o 
setor tem um papel importante.  

“Marco do gás é um avanço importante para 
a economia do Brasil”, diz Silvio

 
Esse projeto  dialoga com a 
necessidade do País, sobretu-
do do Nordeste brasileiro. Até 
2030, temos a perspectiva de 
receber mais de R$ 7,5 bilhões 
de investimento para a região. 
Por isso, entendo que é uma 
pauta que precisa unir o Brasil,  
afirmou.
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Silvio Costa Filho é homenageado 
pelo setor sucroenergético

Reconhecido como um dos 
principais parlamentares 
que trabalha em defe-

sa do setor sucroenergético do 
Norte/Nordeste no Congresso 
Nacional, Silvio Costa Filho (Re-
publicanos) foi homenageado 
na 13ª edição do Prêmio Mas-
ter Cana. Desde o início do seu 
mandato, em 2018, o parlamen-
tar trabalhou em defesa das 
pautas consideradas importan-
tes para o setor, como a revisão 
da cota de importação do eta-
nol dos Estados Unidos, além 
da defesa do fortalecimento do 

segmento no Norte/Nordeste.

Agradeço o reconheci-
mento e aproveito para 
reafirmar o nosso com-
promisso de seguir tra-
balhando em defesa do 
setor, que gera emprego 
e renda para a população, 
analisou Silvio na ocasião. 
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Republicanos é o partido que 
mais cresce em Pernambuco

Silvio é  
destaque 
em lista que 
aponta  
elite  
parlamentar

O deputado federal Silvio Costa Filho (Re-
publicanos) foi eleito um dos parlamen-
tares mais influentes pela Arko Advice, 
empresa de análise política, estratégia e 
public affairs. O estudo destaca os depu-
tados e senadores que atuaram de for-
ma decisiva na discussão e aprovação de 
projetos no Congresso Nacional, na agen-
da legislativa e que representam interes-
ses organizados da sociedade em 2019. 
Ao todo, 110 nomes foram indicados, sen-
do 74 deputados federais e 36 senadores.

Passadas as eleições de 2020, 
o Republicanos Pernambuco, 
presidido pelo deputado Sil-

vio Costa Filho, foi o partido que 
mais cresceu em Pernambuco pro-
porcionalmente. A sigla elegeu 14 
prefeitos e 115 vereadores em vá-
rias regiões do Estado, mostran-
do a força da legenda no pleito.
Silvio tem trabalhado pelo for-
talecimento do partido em 
todas as regiões pernam-
bucanas. Como fruto do seu em-
penho, o Republicanos se tornou 
o quarto maior partido do Estado 

“Esse resultado só aumenta a 
nossa responsabilidade. Va-
mos, nos próximos anos, conti-
nuar trabalhando, em Brasília, 
junto ao Governo Federal, para 
levar ainda mais investimentos 
às nossas cidades, com o obje-
tivo de gerar emprego e renda 
para a população”, analisou Silvio.
A sigla elegeu quatro prefeitas: 
Dra. Nadegi (Camaragibe), Fáti-
ma Borba (Cortês), Izalta (Ibiraju-
ba) e Dra. Cátia (Jataúba). Além 
desses nomes, também foram 
eleitos o Cacique Marcos (Pes-

queira), Carrapicho (Tamanda-
ré), Dió Filho (Riacho das Almas), 
Rolph Júnior (reeleito em Belém 
de Maria), Antônio Cassiano (ree-
leito em Condado), Mário Flor (re-
eleito em Betânia), Tirri (Caetés), 
Gilson Bento (Brejinho), Rogério 
Ferreira (Jatobá) e Paulo Batista 
(Ilha de Itamaracá). “Temos traba-
lhado com seriedade e responsa-
bilidade, colocando os interesses 
dos pernambucanos em primeiro 
lugar. Não é em vão que o Repu-
blicanos foi o partido que mais 
cresceu nessas eleições em Per-
nambuco e isso, sem dúvidas, é 
uma validação do nosso traba-

lho. Fazemos parte de um projeto 
que prioriza o bem-estar coletivo”, 
destacou o deputado federal Osse-
sio Silva, vice-presidente do partido. 

O deputado estadual William Bri-
gido exalta o compromisso do par-
tido com o resultado das eleições. 
“Começamos 2021 com o nosso 
quadro político do Brasil e em Per-
nambuco fortalecidos. Novos pre-
feitos eleitos também estão incor-
porados ao Republicanos. A nossa 
representatividade está mais forte 
e com mais responsabilidade em ter 
que se conectar cada vez mais com 
a demanda da sociedade”, avaliou. 
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Silvio e João Campos constroem 
aliança no Recife

Um dos principais atores na cam-
panha que elegeu João Campos 
prefeito do Recife, o deputa-

do Silvio Costa Filho (Republicanos) 
tem estreitado, cada vez mais, sua 
relação com o novo prefeito. Os dois 
iniciaram juntos os mandatos de de-
putado federal na Câmara dos Depu-
tados, em 2018, e passaram a atuar 
em defesa dos municípios de Per-
nambuco e de pautas importantes 
para o País, como a Renda Básica. 

Desde que assumiu o mandato de 
deputado federal, Silvio tem se co-
locado à disposição do Governo para 
ajudar nas pautas de interesse do 
Estado. Ao longo dos últimos dois 
anos, o parlamentar tem viabiliza-
do uma série de melhorias para Per-
nambuco, como R$ 27 milhões para 
obras de dragagem no Porto do Re-
cife, através do Ministério da Infra-
estrutura, e recursos para a Aduto-
ra do Agreste, junto ao ministro do

Desenvolvimento Re-
gional, Rogério Mari-
nho. Disposto a seguir 
ajudando nas pautas 
importantes, Silvio pon-
tua que João Campos 
fará um belo trabalho 
como gestor da capital.

“Tenho  certeza que o 
povo do Recife vai se 
surpreender com João, 
pela sua qualificação, 
capacidade de traba-
lho e pelo preparo para 
governar a cidade. João é um jovem muito maduro, primeiro pela 
dor de ter perdido um pai da forma que perdeu. Segundo, porque se 
preparou desde cedo. Lembro que em 2006 alguns tinham precon-
ceito com o ex-ministro Eduardo Campos, candidato a governador, 
sobretudo na classe média alta. Quatro anos depois, aqueles que o 
criticavam votaram nele na sua reeleição. João vai liderar esse novo 
ciclo na cidade, montou um time capacitado e irá fazer um grande 
governo. Uma gestão inteligente, que tenha um olhar para o social, 
mas que busque o desenvolvimento econômico da cidade”, defendeu.    
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• Novo Pacto Federativo;
• Reforma Tributária;
• Reforma Administrativa;
• Autonomia do Banco Central;
• Equilíbrio fiscal (Teto de gastos);
• Renda Básica;
• Agenda das privatizações;

Em 2021, Silvio vai  
trabalhar para aprovar 
pautas importantes para 
o Brasil, com objetivo de 
estimular o crescimento 
econômico e a geração  
de emprego e renda para 
a população:
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