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No dia 01 de fevereiro,  
Rodrigo Pacheco foi
eleito president do 
Senado com 43 votos
contra 13 votos
recebidos pela 
oponente Simone 
Tebet.

Na Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira 
conquistou 302 votes 
contra 145 do seu
principal opositor Baleia
Rossi.

DESTAQUES

Lira e Pacheco possuem 
certo alinhamento com 
o governo federal. 
Ambos foram apoiados 
pelo presidente Jair 
Bolsonaro, ainda que 
não de imediato.

No dia 03 de fevereiro 
eles publicaram uma 
declaração conjunta 
informando 
comprometimento 
mútuo com a harmonia 
entre os poderes 
legislativo e executivo.

O foco primário do 
Congresso envolve a 
aprovação do 
orçamento de 2021 e 
da PEC Emergencial, 
focada em redução de 
gastos públicos.

Em segundo lugar, as 
atenções se voltarão 
para a reforma 
administrativa.

Ainda, os presidentes 
eleitos mencionaram 
que darão continuidade 
às discussões da 
reforma tributária e de 
alternativas ao auxílio 
emergencial que não 
ultrapassem o teto de 
gastos.



SENADO FEDERAL Rodrigo Pacheco (DEM-MG)

Agenda: Rodrigo Pachedo se reuniu no dia 
03 de fevereiro com o presidente Jair 
Bolsonaro e o Deputado Arthur Lira. A 
abertura das sessões legislativas ordinárias 
ocorre no mesmo dia.

Posicionamentos: Ele é favorável à 
aprovação de reformas administrativa e 
tributária. Ainda, ele votou favorável às
reformas já aprovadas trabalhista e 
previdenciária.

2021 - 2023

Presidente do Senado Federal

Rodrigo Pacheco nasceu em Rondônia, mas cresceu no estado de Minas 
Gerais, o qual ele representa no Senado. Ele está em seu primeiro 
mandato como Senador, após apenas um termo como deputado federal. 
Antes disso, ele trabalhava como advogado. Sua família possui uma 
empresa de transportes em Minas Gerais.

Sua eleição representou a continuidade de poder no Senado devido ao 
apoio do antigo presidente Davi Alcolumbre. Davi também o ajudou na 
conquista do apoio do presidente Jair Bolsonaro.

Ele é conhecimento por sua postura de moderador. Prometeu garantir a 
autonomia dos senadores e respeitar as decisões da maioria. Ainda, ele 
foi financiador de sua própria campanha, sem necessidade de utilização 
de recursos de seu partido.

Sobre a agenda legislativa, ele pretende focar em temas como saúde 
pública, desenvolvimento social e crescimento econômico. Ele 
considera urgente a aprovação das reformas administrativa e tributária, 
mas promete respeitar o processo de discussão.

Em votações anteriores, ele acompanhou o direcionamento do governo, 
exceto quando se tratou de porte de armas.

https://www.instagram.com/rodrigootaviopacheco/?hl=pt-br
https://twitter.com/rpsenador?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://pt-br.facebook.com/RodrigoOtavioPacheco/


CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

Arthur Lira (PP-AL)

Agenda: Arthur Lira se reuniu no dia 03 de 
fevereiro com o presidente Jair Bolsonaro e 
o Senador Rodrigo Pacheco. A abertura das 
sessões legislativas ordinárias ocorre no 
mesmo dia.

Posicionamentos: É favorável à extensão do 
auxílio emergencial. Em relação à agenda 
económica não tem posição totalmente 
definida. Usualmente Lira negocia cada voto, 
porém tende a estar alinhado com o 
governo.

2021 - 2023

Presidente da Câmara dos Deputados

Arthur Lira nasceu em Maceió, capital do Alagoas. É formado em direito, 
mas segue carreira na política desde 1993. Lira representa o estado de 
Alagoas na Câmara dos Deputados desde 2011. Ele já foi líder do 
Partido e representa uma das principais lideranças dos partidos 
considerados do “Centrão”. Ele teve suporte do presidente Bolsonaro à 
candidatura.

As expectativas são de que sua eleição represente menos obstáculos ao 
governo federal na aprovação de reformas econômicas, bem como de 
proposições da agenda de costumes.

Como candidato à presidência da casa, sua mensagem focou em 
reafirmar seu perfil como um mantenedor de sua palavra. Para 
conquistar votos da oposição, ele prometeu evitar projetos 
conservadores e afirmou que não faria da Câmara um anexo do planalto.

O deputado está envolvido em outros assuntos polêmicos. Sua ex-
esposa o acusou de violência doméstica e difamação, mas os processos 
caducaram sem resolução. Ainda, há menções ao parlamentar em 
investigações da operação Lava Jato.

https://www.instagram.com/oficialarthurlira/?hl=pt-br
https://twitter.com/ArthurLira_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://pt-br.facebook.com/arthurliradeputadofederal/


Agenda Legislativa 

1. 1. PL 3178/2019: Partilha do petróleo e gás 
natural;
2. PLS 232/2016: Modernização do setor 
elétrico;
3. PLS 261/2018: Ferrovias;
4. PEC 186/2015: PEC Emergencial;
5. PEC 187/2019: PEC dos Fundos Públicos;
6. PEC 188/2019: Pacto Federativo;
7. PLP 137/2020: Uso dos Fundos Públicos para 
combate da pandemia;
8. PL 3723/2019: Porte de armas;
9. PLS 216/2017: Lei de drogas;
10. PLC 119/2015: Estatuto do índio;
11. PLC 8/2013: Cobrança de pedágio;
12. PL 4199/2020: Cabotagem;
13. PLP 146/2019: Startups;
14. PL 7843/2017: Eficiência administrativa 
“GovTec”; e
15. PL 5191/2020: Fundo de investimento 
agrícola.

i. Senado Federal

No dia 03 de fevereiro o presidente Jair Bolsonaro encontrou-se com os parlamentares Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Eles
definiram os principais temas que o Congresso deverá pautar com o retorno das sessões regulares. O foco da agenda é trazer
crescimento econômico e fomentar trabalho e renda.

ii. Câmara dos Deputados

1. PEC 45/2019: Reforma Tributária;
2. PL 2646/2020: Debêntures;
3. PL 5877/2019: Privatização da Eletrobrás;
4. PL 5387/2019: Marco legal do mercado de câmbio;
5. PL 191/2020: Mineração em terras indígenas;
6. PL 6438/2019: Registro, posse e porte de arma de fogo;
7. PL 6125/2019: Normas aplicáveis a militares em GLO;
8. PL 3780/2020: Aumento de pena em caso de abuso de menores;
9. PL 6093/2019: Documento único de transporte;
10. PL 1776/2015: Homeschooling;
11. PEC 32/2020: Reforma Administrativa;
12. PL 3729/2004: Licenciamento ambiental;
13. PL 5518/2020: Concessões florestais;
14. PL 2633/2020: Regularização fundiária;
15. PL 6726/2016: Teto remuneratório;
16. PL 3515/2015: Superendividamento;
17. PLP 19/2019: Autonomia do Banco Central;
18. PL 4476/2020: Lei do gás; e
19. PL 3877/2020: Depósitos voluntários.


