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Comando Progressista
na Câmara
Artur Lira já começa a gestão na Presidência
da Câmara dos Deputados com desafios
proporcionais ao tamanho da crise causada
pela pandemia. O foco inicial é sobre o gasto
público durante a crise. Para isso, ao lado do
novo presidente do Senado, promete instalar
a Comissão Mista do Orçamento logo na
primeira semana de mandato. E pretende
colocar em votação a PEC Emergencial que
daria mais flexibilidade para o Executivo
gerir recursos durante a crise sanitária.
Sobre o funcionamento da Câmara, Lira
quer mais transparência sobre a pauta
de votação. Promete realizar reuniões de
líderes na quinta-feira para definir o que
será votado na terça-feira seguinte.
Outra mudança é sobre as pautas que
ajudaram a eleger os parlamentares, são

defendidas por eles mas eram atropeladas
por outros assuntos. O novo presidente vai
reservar as manhãs de quinta-feira para
que sejam votados projetos exclusivamente
de autoria dos deputados. Hoje, são mais de
40 mil pautas desse tipo paradas.

“A Câmara vai sair do Eu
para entrar na época do
Nós”,
foi a frase que Artur Lira repetiu durante a
campanha à Presidência da Câmara e que
se torna o método de trabalho a partir de
agora.

A Presidência de
Artur Lira na Câmara
dos Deputados
Veja as propostas do deputado do
Progressistas para o mandato que
inicia agora:
• Destravar o avanço da nossa infraestrutura.
• Pensar no desafio do emprego do século XXI,
estimulando a geração de vagas sustentáveis e que
garantam oportunidades por todas as regiões do
Brasil.

• Valorizar o SUS e a saúde pública – que salvou milhões
de brasileiros e precisa ser preservado e ampliado.
• Ampliar o debater sobre o que pode ser privatizado e
concedido, e assim garantir eficiência, preservação
de empregos e melhoria de serviços para a população.
• Discutir o sistema tributário, buscando uma
alternativa mais justa, simples e que assegure os
recursos para o bom funcionamento dos serviços
públicos.
• Promover interações e colaborações de segmentos
representativos de todos os setores com deputados,
frentes parlamentares e comissões, fomentando
debates e o exercício democrático de apresentação
dos pontos de vista.

• Trabalhar junto à bancada feminina no levantamento
de pautas para votação e aumentar a participação
da mulher nas atividades legislativas.
• Dar mais espaço para discussão de direitos das
minorias, promovendo equidade e justiça social.
• Garantir transparência e visibilidade para os
trabalhos da Câmara, buscando prestar contas dos
avanços conquistados para restabelecer o nível de
conhecimento das suas ações e fortalecer a imagem
da Casa.

“Nosso convívio é de
pacificação. Vamos
continuar conversando
com todos e dando
participação a todos os
deputados”.
Arthur Lira
Deputado federal e Presidente da Câmara dos Deputados

“Somos um partido unido,
trabalhando em prol de
uma Câmara mais forte
e sempre pautada pelos
interesses do Brasil.
Estamos confiantes em
nossas propostas para o
país. ”
Ciro Nogueira
Senador da República e Presidente Nacional do Progressistas

“Com Lira, teremos uma
Câmara plural, onde todos
terão voz e condições de
auxiliar na construção
de caminhos que levem o
Brasil ao progresso.”
Covatti Filho
Deputado federal e Presidente da Fundação Milton Campos

Campanha nos estados
Arthur Lira durante encontro com lideranças do Rio Grande do
Norte

Arthur Lira durante visita ao estado de Sergipe

Arthur Lira em visita ao estado do Espirito Santo

Arthur Lira no estado do Rio Grande do Sul a convite do presidente
da FMC, deputado Covatti Filho

Arthur Lira reunido com a bancada federal do Piauí

Encontro com lideranças políticas do Maranhão

Encontro com lideranças do Mato Grosso do Sul

Encontro com lideranças e a bancada federal do estado de Santa
Catarina

Encontro com lideranças políticas da Paraíba

Encontro com lideranças políticas de Tocantinas

Encontro o presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira

Lira em encontro com lideranças políticas no estado do Ceará

Lira reunido com lideranças do seu estado, Alagoas

Reunião com a bancada do PSD

Reunião com a bancada do partido Republicanos

Reunião com a bancada do PL

Reunião da Bancada Progressista

Visita a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

Visita ao estado da Bahia com lideranças locais e a bancada federal
do Estado

Visita ao estado de Goiás

Visita ao estado de Pernambuco

Visita ao estado de São Paulo

Visita ao estado do Paraná

Ainda no Piauí, encontro com lideranças e com o governador do
estado, Wellington Dias

Almoço com a bancada feminina da Câmara
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