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VÃO ARREGAÇAR AS MANGAS

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Prefeitos assumem anunciando 
medidas para estancar a crise
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Prefeitos  eleitos nos 92 
municípios do Rio de Janeiro 
viveram ontem a última eta-
pa do processo eleitoral. Ao 
tomarem posse, todos man-
tiveram no mesmo discurso 
a adoção medidas urgentes 
para amenizar a  grave crise 
financeira. 

Em  Nova Iguaçu, ao tomar 
posse na manhã de ontem, o 
prefeito Rogério Lisboa (PR) 
assinou um decreto de esta-
do de calamidade financeira. 
Durante o evento na Câmara 
Municipal, ele falou sobre a 
medida que possibilitará cor-
tar mais do que os 25% limi-
tados pela lei das licitações 
nos contratos.

Já em Porto Real,  Jorge 
Serfiotis volta ao comando 
da Prefeitura afirmando que 
o momento é complicado, 
mas com a ajuda do povo a 
fase ruim vai passar. 

No Rio, o prefeito Marce-
lo Crivella passa a faca nos 
custos da máquina pública 
e nos cargos comissionados.

O chefe do Executivo 
também decidiu proibir a 
cobrança de pedágio a moto-
ciclistas na Linha Amarela e 
suspender por 60 dias o pro-
cesso de reorganização das 
linhas de ônibus para que 
seja feita uma reavaliação. 
A Secretaria Municipal de 
Transportes fará um diagnós-
tico da atual disposição das 
linhas, bem como um plano 
de trabalho para reestrutu-
rar os serviços. 

REPRODUÇÃO

Prefeito de Nova iguaçu, Rogério Lisboa, e o vice, Carlos Ferreira, o Ferreirinha, se cumprimentam durante a cerimônia
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No Rio, Marcelo Crivella aperta a mão do seu antecessor Eduardo Paes. Já em Porto Real, Jorge Serfiotis e o vice, Ailton Marques: tempos dif

mandato qualificado, 
que trabalhem em 
prol da melhoria do 
povo iguaçuano. 

A MESA-DIRETORA 
FICOU ASSIM 

COMPOSTA:
Presidente; Rogério 

Teixeira Junior (Juni-
nho do Pneu) - PMDB.

1º Vice-Presidente: 
Marcelo Verdan Lessa 
(Marcelo Lajes) - PPS.

2º Vice-Presidente: 
Rogério Bastos Reis 
(Rogério Vilanova) - 
PDT.

3º Vice-Presidente: 
Felipe Rangel Gar-
cia (Felipinho Ravis) 
- PSC.

1º Secretário: Fábio 
José de Freitas San-

Após tomarem pos-
se na manhã de on-
tem, os 17 vereadores 
de Nova Iguaçu se 
reuniram para eleger 
a nova Mesa-Diretora 
da Casa Legislativa. 
Após entendimentos, 
a chapa encabeça-
da  pelo vereador Ro-
gério Teixeira Junior, 
o Juninho do Pneu 
(PMDB), foi eleita por 
unanimidade. 

Em seu discurso, Ju-
ninho do Pneu agra-
deceu o voto e a con-
fiança depositada 
em seu nome e nos 
demais nomes que 
compõem a Mesa-Di-
retora, conclamando 
seus pares a unir es-
forços para fazer um 

tos (Fabinho Marin-
gá) - PMDB.

2º Secretário: Car-
los Alberto Ribeiro 
da Silva (Carlinhos 
BNH) - PTC.

3º Secretário: 
Aguinaldo Barboza 
Peixoto (Camu) - 
PCdoB.

Em seu primeiro 
ato na presidência 
da Casa, Juninho 
do Pneu convocou 
vereadores para a 
primeira sessão or-
dinária que será re-
alizada hoje, às 16 
horas, onde serão 
apreciadas e vo-
tadas matérias de 
urgência enviadas 
pelo prefeito Rogé-
rio Lisboa. Juninho do Pneu assina o livro de posse ao lado de Ferreirinha e Rogério Lisboa


