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Pacheco defende manter
o auxílio emergencial
Presidente do Senado diz que conciliará teto de gastos e ações de assistência social
ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

>>Brasília

O

novo presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
eleito na última segunda-feira com 57 dos 78
votos, é favorável à manutenção do auxílio emergencial durante a pandemia da
covid-19. Em um discurso
feito na sessão em que foi
eleito, Pacheco defendeu
uma conciliação entre o teto
de gastos e medidas de assistência social.
“Temos uma obrigação de
reconhecer um estado de necessidade no Brasil que faz
com que milhares de vulneráveis precisem do atendimento do Estado de modo que nos
primeiros instantes, caso vossas excelências me outorguem
o mandato de presidente, nós
vamos inaugurar um diálogo
pleno, efetivo e de resultados,
porque isso é para ontem, para
que se possa conciliar o teto de
gastos públicos com assistência social”, afirmou.
Pacheco foi apoiado pelo

Rodrigo Pacheco foi eleito com apoio do presidente Bolsonaro
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agora ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com
apoio do presidente Jair
Bolsonaro e também de dez
partidos. Ele chega ao cargo
defendendo a agenda de reformas do governo, mas com
a pandemia de covid-19 tra-

Governo é
contra
volta do
auxílio
Líder na Câmara,
Ricardo Barros diz
que prorrogação é
impossível
>>Brasília

O líder do governo Bolsonaro
na Câmara, Ricardo Barros,
afirmou ontem que a continuidade do auxílio emergencial
não é possível. Um dia após
as eleições no Senado e na Câmara, defendeu o rigor fiscal e
o controle orçamentário das
contas públicas, negando o pagamento do benefício.
“Há pressão pela continuidade do auxílio emergencial,
mas não é possível, dentro da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Não há mais decreto de
calamidade pública, que venceu em 31 de dezembro. Não
há Orçamento de Guerra, que
venceu em 31 de dezembro. Temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias votada para 2021 e
só podemos executar 1/12 do
orçamento. Temos Lei de Responsabilidade Fiscal, Teto de
Gastos, rigor fiscal e precisamos só gastar aquilo que estamos autorizados”, disse.
Segundo Barros, há R$ 38
bi previstos para o Bolsa Família que podem ser ampliados
na votação do Orçamento.

vando a pauta.
De acordo com parlamentares ouvidos pela Agência
Estadão Conteúdo, dificilmente algum projeto fora do
tema da crise avançará enquanto o novo coronavírus
avançar no país.

Como presidente do Senado, o senador do DEM será
responsável por convocar a
votação do Orçamento de
2021, que ainda está parada no Congresso. A proposta é decisiva para o governo Bolsonaro, pois define o
tamanho da verba de cada
ministério, e também para
os congressistas, pois estabelece o destino das emendas
parlamentares. O Centrão da
Câmara pressiona pela instalação da Comissão Mista
de Orçamento (CMO) para
discutir o projeto.
Uma vitória de Pacheco,
de acordo com técnicos e integrantes do Congresso, traz
tranquilidade ao presidente Bolsonaro na análise do
Orçamento. Um grupo adversário controlando essa
pauta poderia pressionar o
Executivo com projetos que
aumentem gastos. O parlamentar demonstrou que não
pretende entrar em colisão
com o Executivo na administração das contas públicas e
no destino do teto de gastos

Arthur Lira faz festa
para 300 pessoas
Comemoração
teve aglomeração
e convidados sem
usar máscaras

Luis Macedo/Agência Câmara

>>Brasília

Horas após dizer que colocará em votação medidas
de combate à pandemia de
covid-19, o novo presidente da Câmara, Arthur Lira
(Progressistas-AL), promoveu grande festa de comemoração da vitória em
uma casa no Lago Sul, área
nobre de Brasília. Cerca de
300 pessoas estiveram no
local e poucos convidados
usavam máscaras, o que incluía ministros do governo
Bolsonaro, fiador da eleição
de Lira, que também estava
sem a proteção.
Articulador político do
Planalto, o ministro Luiz
Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, foi um dos
presentes na madrugada de
terça-feira. Como revelou
o Estadão, seu gabinete se
tornou QG da campanha de
Lira na reta final, onde cargos e emendas foram negociados. Fabio Faria (Comu-

Lira: vitória e aglomeração

nicações), Fabio Wajngarten
(Secretaria de Comunicações)
e Jorge Seif (Secretaria da Pesca) completavam o time bolsonarista na festa.
Deputados e aliados, como
Roberto Jefferson, presidente
do PTB, eram maioria. Mas até
quem não apoiou compareceu. A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) foi uma delas.
Uma banda de música animava a festa. Imagens de bastidores das viagens da campanha eram exibidas num telão.
A música foi interrompida
para discurso de Lira, sendo
abraçado por convidados,
contrariando recomendações
sanitárias. “Temos que vacinar, vacinar e vacinar o nosso
povo”, disse Lira.

