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Vamos
inaugurar
um novo
ciclo de
crescimento,
focando na
agenda das
reformas
que o Brasil
precisa

Editorial
No início de 2020, tínhamos uma previsão de déficit de R$ 120 bilhões, mas
infelizmente, a crise econômica, causada pelo novo coronavírus, alterou o quadro
e encerramos o ano com um
déficit superior a R$699 bilhões, o que agravou o quadro econômico do Brasil. Temos, atualmente, mais de 14
milhões de desempregados,
uma previsão de queda acima de 5% no Produto Interno Bruto (PIB) e nos encontramos com uma baixa
capacidade de investimento.
Por isso, temos defendido
a necessidade de focar na
agenda das reformas que o
Brasil precisa. Nosso mandato tem destacado a importância 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 desenvolvimento econômico através de
parcerias público-privadas,
sempre com um olhar para
o desenvolvimento social.
Além disso, por ser um municipalista convito, entendo
que, somente através do fortalecimento das nossas cidades, vamos melhorar a qualidade 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 capacidade de investimento e terem mais dinheiro
para investir em infraestrutura, saúde, educação,
entre outras. Estamos
sempre à disposição dos
prefeitos de Pernambuco para ajudar, em Brasília, na viabilização de
recursos e investimentos
para as nossas cidades.
Em 2021, mesmo com
grandes incertezas, temos grandes expectativas. Não podemos deixar de lado a discussão
das reformas e privatizações, que farão com
que o País continue no
caminho do crescimento, se desenvolva e traga
de volta a confiança dos
mercados interno e externo, criando mais empregos e oportunidades.
Precisamos de um esforço conjunto do Governo
Federal, Governo Estadual, toda a bancada federal de Pernambuco - além
do setor produtivo, para
ajudar o nosso estado e o
País. Precisamos de muita união e muito diálogo para sugerir soluções
aos desafios que vamos
ter pela frente. Vamos
seguir trabalhando em
defesa da retomada da
economia e na geração de emprego e renda
para quem mais precisa.

Silvio Costa Filho
Deputado federal
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Por duas vezes, Silvio Costa Filho
é escolhido um dos parlamentares
mais influentes do Congresso Nacional
Em pouco mais de dois anos de mandato, o deputado 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 Congresso Nacional. O levantamento, realizado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (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 administrativa, do novo Pacto Federativo, entre outras pautas importantes para a economia do País.
A pesquisa do DIAP adotou critérios qualitativos e
quantitativos, prezando sempre por aqueles parlamentares que se destacam por suas qualidades, como a capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações.

É
um
privilégio
ser
escolhido por duas vezes
para a lista dos mais influentes do Congresso. Isso
só aumenta a nossa responsabilidade de trabalhar por
Pernambuco e pelo Brasil.
Vamos continuar avançando
na Agenda Brasil e nas reformas necessárias para que
o País volte a crescer, gerando emprego e renda para
a população, frisou Silvio.
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Silvio Costa Filho trabalha em
defesa do Novo Pacto Federativo
distribuição adicional de R$ 4 bilhões, que deverá ser descontado em duas partes iguais de R$
2 bilhões. Recursos das parcelas da União referentes às receitas do bônus de assinatura dos
leilões de campos de petróleo.
Além disso, foram aprovadas a
cessão onerosa, auxílio financeiro aos municípios que tiveram
perdas na arrecadação por causa da pandemia, entre outras.

P

residente da Frente Parlamentar Mista do Novo
Pacto Federativo, o deputado federal Silvio Costa Filho
(Republicanos) tem trabalhado
em defesa da redistribuição dos
recursos para estados e municípios. 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 pauta com parlamentares, prefeitos, governadores e entidades

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

“Com muito trabalho e muita discussão com os prefeitos, ao lado da CNM,
conseguimos aprovar a compensação
das perdas da Lei Kandir e superar um
impasse que durava 24 anos. Garantimos os recursos que serão fundamentais para que, tanto o estado de Pernambuco como os municípios possam
investir na área social, na saúde, educação, infraestrutura e na segurança
cidadã, além de gerar emprego e renda 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 mandato”, pontuou Silvio.

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

P

or seu trabalho em defesa da
pauta municipalista, o deputado federal Silvio Costa
Filho (Republicanos) foi apontado
pela Confederação Nacional de
Municípios (CNM) como o deputado que mais defende os cidades do
Brasil. O levantamento foi realizado 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.
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“Isso mostra que estamos no caminho
certo, defendendo o fortalecimento 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 diálogo com as entidades municipalistas,
com prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. É fundamental que a gente
possa construir um novo pacto federativo, tendo em vista que existe,
cada vez mais, uma dependência dos
Estados e municípios em relação à
União. Por isso, defendo menos Brasília e mais Brasil”, destacou Silvio.

Silvio tem discutido, permanentemente, a pauta com
prefeitos, vereadores e entidades municipalistas, a exemplo da
Confederação Nacional de Municípios. O presidente da CNM,
Glademir Aroldi, parabenizou o
deputado por seu trabalho. “Quero agradecer muito ao deputado
Silvio Costa Filho, em nome do movimento municipalista brasileiro e
dos municípios de Pernambuco, pela
sua atuação enquanto presidente da
Frente do Novo Pacto Federativo na
defesa dos municípios”, comentou.

Ao lado de Paulo Guedes, Silvio
discute pautas efetivas para o
crescimento do Brasil
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 recursos que hoje estão com a União.
Em outubro de 2020, Silvio participou de um jantar com Guedes e
outras autoridades — como o presidente 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 Administrativa 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.

O

deputado federal Silvio Costa
Filho (Republicanos) tem tido
um papel importante na discussão das pautas fundamentais para
a saúde fiscal do Brasil com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Temas como o Novo Pacto Federativo, a Agenda Brasil e as reformas
Administrativa e Tributária são tratados de forma permanente com o
titular da pasta visando a retomada da economia do Brasil em 2021.
Como
presidente
da
Frente
Parlamentar Mista do Novo Pacto Federativo, Silvio participou
de vários encontros com o ministro

e outros parlamentares ao longo
dos últimos dois anos para discutir 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 convidar o ministro Paulo Guedes para
apresentar à Câmara, através de
uma audiência pública, o texto que
está sendo elaborado pelo Ministério da Economia para que a proposta seja construída de forma conjunta entre o Executivo e o Legislativo.

“Desde o primeiro momento o ministro Paulo Guedes sinalizou que
vai tirar o novo pacto federativo do papel. Apesar de estar sendo discutido há anos, o tema
não estava avançando
de forma objetiva. Neste
momento, estamos observando o empenho da
equipe econômica e teremos nos próximos meses
uma agenda de fortalecimento do novo pacto”,
pontuou Silvio.
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Em reunião com ministros, Silvio
viabiliza ações para Pernambuco
unida para que a obra saia do papel.
Vimos que a duplicação da BR-232
facilitou o escoamento da produção de Pernambuco e do Agreste.
Com a BR-423 duplicada, a região
irá crescer ainda mais. Estamos dedicando o nosso mandato para defender essa pauta”, afirmou Silvio.

C

om o objetivo de ajudar no
desenvolvimento do Estado, 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 Câmara 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 Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a ampliação do abastecimento hídrico
para o interior do Estado através da
Adutora do Agreste, com o ministro do Desenvolvimento Regional,
Rogério Marinho, além da viabilização de recursos para o andamento
das obras da Via Metropolitana
Norte, do Ramal da Copa, e da retomada dos serviços para alargamento dos corredores Leste-Oeste
e Norte-Sul do BRT junto ao secretário nacional de Mobilidade, Tiago
Pontes. “Destaquei, no início do
nosso mandato, que independente
de ser Governo ou Oposição, vou
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sempre trabalhar para poder ajudar
Pernambuco. Todas as vezes que o
governador Paulo Câmara e sua
equipe precisarem do nosso mandato, nós estaremos juntos para
defender nosso Estado”, frisou.
Silvio ainda discutiu a pauta legislativa da bacia leiteira e dos produtores rurais com a ministra da
Agricultura, Teresa Cristina; com
o general Luiz Eduardo Ramos,
ministro da Secretaria de Governo, 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 nosso Estado. Ela vai ajudar no desenvolvimento da bacia leiteira,
dos setores de serviços, de turismo, entre outros. É fundamental que a bancada federal esteja

R$ 51

milhões

para Pernambuco

R$24 milhões
para implantação da
Adutora do Agreste,
que atenderá 1,3 milhão
de pessoas do Agreste

R$27 milhões
para obras de dragagem
do Porto do Recife
Início das obras de
duplicação da BR-423

Silvio garante mais de R$150 milhões
em investimentos para os
municípios de Pernambuco
Recursos para educação:

R$100,7 milhões

• R$84,7 milhões para
construção de escolas
• R$ 9,5 milhões para
construção de creches
• R$ 6,5 milhões para aquisição de ônibus escolares

Recursos para a segurança
pública:

10 veículos para a
Guarda Municipal
Recursos para a saúde:
16 ambulâncias

Recursos para infraestrutura:

R$34 milhões

• 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

R$35 milhões em
investimentos

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

• R$100 mil para o Hospital do
Tricentenário

• R$100 mil para a Fundação
Altino Ventura

• R$150 mil para a UFPE

• R$ 500 mil para a Procuradoria
Geral de Justiça

• R$314,4 mil para o Procape
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Silvio discute pacto federativo com
governadores e prefeitos do Brasil

O

deputado
federal
Silvio
Costa
Filho
(Republicanos) conversou com governadores, prefeitos 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 Doria (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 administração descentralizada e confiamos na gestão capilarizada 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 Estado 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; Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul; Paulo Câmara, de Pernambuco; além de Renan Filho, de Alagoas. Silvio ainda participou de uma série de eventos promovidos pela Confederação
Nacional de Municípios (CNM) ao lado de prefeitos,
do presidente da entidade, Glademir Aroldi, da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), José Patriota e parlamentares da bancada pernambucana.
“O tema precisa unir o Brasil na agenda menos Brasília e
mais Brasil. É fundamental que possamos ajudar no equilíbrio fiscal dos Estados e municípios, ampliando a capacidade 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 presidente da Caixa Econômica Federal,
Pedro Guimarães, para discutir a
agenda legislativa do segmento.
O setor foi responsável pela criação de 138,4 mil novos postos de
trabalho nos primeiros dez meses
de 2020 e liderou a geração de
vagas formais no País. Além disso, é o segmento mais importante
em 21 estados, segundo a Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). A construção civil
emprega hoje 5,7 milhões de pessoas. Em Pernambuco, 1.265 postos com carteira assinada foram
criados no fim de 2020. De julho
até agosto, o setor no Estado gerou 5.660 novas vagas de trabalho.

“Eu entendo que a construção civil 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 momento é desafiador e o único caminho para voltar ao desenvolvimento é construindo o caminho ao
lado do setor produtivo”, destacou.
O parlamentar ainda discutiu com
o presidente da Caixa a importância da ampliação do programa Casa Verde e Amarela, que
visa atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda promovendo
financiamento habitacional até
2024, além de tratar da ampliação da linha de crédito para ajudar os pequenos empreendedores.
Para Silvio, o trabalho em conjunto com o Congresso Nacional

foi
fundamental
na
elaboração
de
pautas
importantes para a economia brasileira.
“Precisamos, cada vez mais, estreitar essa relação com o setor. Sobretudo com a aprovação da MP 996,
que trata do programa habitacional 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 próximos 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

D

efensor da agenda das reformas que o Brasil precisa,
o deputado federal Silvio
Costa Filho (Republicanos) teve
a oportunidade de atuar como
vice-presidente da Comissão Especial da reforma da Previdência da Câmara dos Deputados.
Ao lado dos deputados Marcelo Ramos (PL-AM) e Samuel
Moreira (DEM-SP), presidente
e relator da comissão, respectivamente, o parlamentar participou de uma intensa agenda de
discussões e seminários sobre o
assunto. Durante o trabalho no
colegiado, Silvio sempre destacou a necessidade de uma ampla
discussão para que a reforma
fosse
aprovada,
não
caracterizando-a como uma
pauta
do
governo
Bolsonaro, mas de todo o Brasil.
Sempre destacando a situação
de Pernambuco para a urgência
da aprovação, Silvio afirmou que
o próprio Estado ficaria numa situação insustentável a curto prazo sem a aprovação da reforma.
Segundo ele, o déficit previdenciário em 2019 chegou a R$ 2,6 bilhões. Enquanto isso, o saldo de
investimento não ultrapassa R$
900 milhões, tendo 100 mil servidores ativos e 95 mil inativos.
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“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 estivesse pensando nas eleições, votaria contra a proposta. Mas eu tomei uma
decisão de vida. Entre pensar nas próximas eleições
e nas próximas gerações,
vou pensar na geração de
filhos e netos do povo brasileiro”,
garantiu
Silvio.

”O deputado Silvio tem feito
seu papel totalmente de forma 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, discutindo a proposta, e é uma alegria 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.

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 presença da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Com a aprovação, que contou com apoio do Governo e da Oposição, a Companhia atenderá 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 milhares de agricultores e trabalhadores que vivem do campo, além de estimular a economia dos municípios.
“A Companhia é importante
para o desenvolvimento regional e tem um papel fundamental
para ativar a economia. Tivemos
a oportunidade de construir o
relatório com a bancada do Governo e com a Oposição, que
entenderam a importância da
matéria. Além disso, conversamos com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério
Marinho, que também foi favorável à ampliação. Não tenho
dúvidas de que, com a cobertura

ampliada, a Companhia vai
atender os municípios de Pernambuco, do Norte e do Nordeste, ajudando no fortalecimento dos estados e das
cidades”, destacou o parlamentar.
Atualmente, a Codevasf atua nas
bacias hidrográficas de muitos
estados brasileiros de forma direta 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 aumento 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

P

arlamentar que tem trabalhado em defesa do setor automotivo do País,
o deputado Silvio Costa Filho
(Republicanos) votou favoravelmente na Medida Provisória 987/20, que trata do prazo
para empresas automotivas
instaladas nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste apresentarem projetos de novos
produtos e contarem com crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Segundo o parlamentar, o setor
automotivo
representa
mais de 8% do PIB de Pernambuco e só tem aumentado
conforme
os
anos.

Ainda de acordo com a avaliação de Silvio, o setor tem
potencial para impulsionar o
crescimento econômico e a
geração de emprego e renda
para toda a população. O parlamentar ressalta, ainda, que
a iniciativa pode estimular a
economia dos estados brasileiros, principalmente onde o
setor tem um papel importante.

Esse projeto dialoga com a
necessidade do País, sobretudo 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.

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

O

deputado federal Silvio
Costa Filho (Republicanos) votou, na Câmara
dos Deputados, pela aprovação
da Nova Lei do Gás, marco regulatório que tem como objetivo
instituir normas para a exploração das atividades econômicas
de transporte de gás natural.
Entre os pontos trabalhados na
nova lei, estão a promoção da
concorrência baseada na desverticalização do setor, mudança no regime de exploração
econômica do transporte e da
garantia de acesso às infraestruturas essenciais para permitir
o desenvolvimento de um mercado competitivo. Para o parlamentar, é fundamental que haja
uma diminuição no preço do gás
para que isso gere uma estimulação no investimento privado,
gerando,
consequentemente,
emprego e renda. “A aprovação do projeto foi um avanço
importante para a economia.
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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 infraestrutura 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, respectivamente, o Brasil conta com
apenas 9,4 mil quilômetros”, alerta.
O novo marco garante a possibilidade 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 beneficiado pela perda do monopólio da
Petrobras. Naturalmente, a competição pela venda do gás vai baratear o preço desse produto e
gerar uma economia nas empresas, residências e nos comércios.
O lucro do pequeno comerciante
que trabalha cozinhando vai ter
um acréscimo”, finalizou Silvio.

Silvio Costa Filho é homenageado
pelo setor sucroenergético

R

econhecido como um dos
principais parlamentares
que trabalha em defesa do setor sucroenergético do
Norte/Nordeste no Congresso
Nacional, Silvio Costa Filho (Republicanos) foi homenageado
na 13ª edição do Prêmio Master Cana. Desde o início do seu
mandato, em 2018, o parlamentar trabalhou em defesa das
pautas consideradas importantes para o setor, como a revisão
da cota de importação do etanol dos Estados Unidos, além
da defesa do fortalecimento do

Agradeço o reconhecimento e aproveito para
reafirmar o nosso compromisso de seguir trabalhando em defesa do
setor, que gera emprego
e renda para a população,

analisou Silvio na ocasião.

segmento no Norte/Nordeste.
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Republicanos é o partido que
mais cresce em Pernambuco

P

assadas as eleições de 2020,
o Republicanos Pernambuco,
presidido pelo deputado Silvio Costa Filho, foi o partido que
mais cresceu em Pernambuco proporcionalmente. A sigla elegeu 14
prefeitos e 115 vereadores em várias regiões do Estado, mostrando a força da legenda no pleito.
Silvio tem trabalhado pelo fortalecimento
do
partido
em
todas
as
regiões
pernambucanas. Como fruto do seu empenho, o Republicanos se tornou
o quarto maior partido do Estado
“Esse resultado só aumenta a
nossa
responsabilidade.
Vamos, nos próximos anos, continuar trabalhando, em Brasília,
junto ao Governo Federal, para
levar ainda mais investimentos
às nossas cidades, com o objetivo de gerar emprego e renda
para a população”, analisou Silvio.
A sigla elegeu quatro prefeitas:
Dra. Nadegi (Camaragibe), Fátima Borba (Cortês), Izalta (Ibirajuba) e Dra. Cátia (Jataúba). Além
desses nomes, também foram
eleitos o Cacique Marcos (Pes-
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queira), Carrapicho (Tamandaré), Dió Filho (Riacho das Almas),
Rolph Júnior (reeleito em Belém
de Maria), Antônio Cassiano (reeleito em Condado), Mário Flor (reeleito em Betânia), Tirri (Caetés),
Gilson Bento (Brejinho), Rogério
Ferreira (Jatobá) e Paulo Batista
(Ilha de Itamaracá). “Temos trabalhado com seriedade e responsabilidade, colocando os interesses
dos pernambucanos em primeiro
lugar. Não é em vão que o Republicanos foi o partido que mais
cresceu nessas eleições em Pernambuco e isso, sem dúvidas, é
uma validação do nosso traba-

Silvio é
destaque
em lista que
aponta
elite
parlamentar

lho. Fazemos parte de um projeto
que prioriza o bem-estar coletivo”,
destacou o deputado federal Ossesio Silva, vice-presidente do partido.
O deputado estadual William Brigido exalta o compromisso do partido com o resultado das eleições.
“Começamos 2021 com o nosso
quadro político do Brasil e em Pernambuco fortalecidos. Novos prefeitos eleitos também estão incorporados 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.

O deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos) foi eleito um dos parlamentares mais influentes pela Arko Advice,
empresa de análise política, estratégia e
public affairs. O estudo destaca os deputados e senadores que atuaram de forma decisiva na discussão e aprovação de
projetos no Congresso Nacional, na agenda legislativa e que representam interesses organizados da sociedade em 2019.
Ao todo, 110 nomes foram indicados, sendo 74 deputados federais e 36 senadores.

Silvio e João Campos constroem
aliança no Recife

U

m dos principais atores na campanha que elegeu João Campos
prefeito do Recife, o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos)
tem estreitado, cada vez mais, sua
relação com o novo prefeito. Os dois
iniciaram juntos os mandatos de deputado federal na Câmara dos Deputados, em 2018, e passaram a atuar
em defesa dos municípios de Pernambuco e de pautas importantes
para o País, como a Renda Básica.
Desde que assumiu o mandato de
deputado federal, Silvio tem se colocado à disposição do Governo para
ajudar nas pautas de interesse do
Estado. Ao longo dos últimos dois
anos, o parlamentar tem viabilizado uma série de melhorias para Pernambuco, como R$ 27 milhões para
obras de dragagem no Porto do Recife, através do Ministério da Infraestrutura, e recursos para a Adutora do Agreste, junto ao ministro do

Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Disposto a seguir
ajudando nas pautas
importantes, Silvio pontua 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 trabalho 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 preconceito 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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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:

• Novo Pacto Federativo;
• Reforma Tributária;
• Reforma Administrativa;
• Autonomia do Banco Central;
• Equilíbrio fiscal (Teto de gastos);
• Renda Básica;
• Agenda das privatizações;
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