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Coautor do Projeto de Lei que destina
os fundos Eleitoral e Partidário
para enfrentamento do Coronavírus

L

uiz Lima é coautor do Projeto de Lei 663/2020,
apresentado pela Deputada Carla Zambelli (PSL/SP),
que des na os fundos par dário e eleitoral ao
combate e prevenção da pandemia COVID-19. Ao todo, os
dois fundos somam quase R$ 3 bilhões de reais.
“A adoção urgente e eﬁcaz de medidas de
prevenção e combate a pandemia são imprescindíveis
para a saúde do povo brasileiro, mo vo pelo qual
pretendemos por meio desta proposição des nar os
valores de tais fundos como meio de se perseguir o bem
comum. Não é hora de pensar em campanha, polí ca ou
poli cagem. A hora é de cuidar do povo brasileiro.
Campanhas podem esperar e podem (e devem) ser
baratas”.
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Luiz Lima votou SIM ao veto 52 (orçamento impositivo)

N

o início de março, o Congresso Nacional
promoveu sessão conjunta para analisar vetos
presidenciais. Entre eles, o veto à proposta que
torna obrigatória a execução das emendas orçamentárias
do relator-geral do Orçamento. O Veto 52, tratava de um
veto parcial do presidente Jair Bolsonaro no orçamento
imposi vo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de
2020. Na prá ca, o controle de cerca de R$ 30 bilhões por
parte do Congresso.
Luiz Lima votou sim pela manutenção do veto 52,

ou seja, para que o orçamento saia das mãos do
Congresso e ﬁque com o Execu vo.
“Não é nada razoável concentrar R$ 30 bilhões nas mãos
de uma única pessoa. Os recursos públicos precisam ser
distribuídos corretamente, levando em consideração as
prioridades do povo brasileiro. Os cofres do Governo não
podem ser esvaziados de uma hora para outra; todos os
setores precisam de inves mentos com equilíbrio e
responsabilidade”.

INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO
INFORMATIVO
15 | ações
LUIZ
do LIMA
mandato
| EDIÇÃO
em MARÇO/2020
07 | SETEMBRO 2019

02
03

Cenário Político em Nova Friburgo
Luiz Lima e a delegada Dr. Danielle de Barros em um bate-papo descontraído sobre o cenário polí co em
Nova Friburgo para as eleições de 2020.

Posse da Regina Duarte
como Secretária
de Cultura

L

uiz Lima esteve presente na posse
de Regina Duarte como Secretária
de Cultura. O deputado estava
acompanhado da apresentadora Maria
Paula, do ator Mário Frias, e do deputado
Daniel Freitas.
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Adiamento das Olimpíadas de Tóquio 2020

L

uiz Lima se pronunciou nas redes sociais sobre a necessidade de adiar as Olimpíadas de 2020, que
seriam realizadas em Tóquio, no Japão. No dia seguinte, o Comitê Olímpico Internacional (COI)
informou que os jogos seriam adiados para 2021.

Iguaba Grande vai ganhar academia ao ar livre

A

través de emenda parlamentar, Luiz Lima des nou R$ 90.000,00 (noventa mil reais), para a
construção de uma academia ao ar livre em Iguaba Grande. O inves mento vai proporcionar saúde,
bem-estar e qualidade de vida para milhares de iguabenses.

“Nosso querido presidente é um iluminado trapalhão; um soldado e bem intencionado, e isso tem
mérito. Cabeça dura que só, mas pelas beiradas vai sendo aprumado e está, sem dúvida nenhuma, com
Deus o protegendo. Infelizmente, tem gente que ainda não percebeu ou sen u isso.
O presidente está sem dormir, vive com esta guerra constante na cabeça dele, mas isso o mo va. Ele
não é muito humano, não; é meio super herói mesmo, fora de uma sintonia normal. Amigos, seguiremos
ﬁrmes e fortes, lutando por um Brasil melhor para todos os brasileiros”.
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giro da assessoria

Assessores Fernando Marlos e Leandro
Arruda com o vereador Lucas Dutra e
Gabriel Evans em Seropédica/RJ

Assessor Fernando Marlos com
Cleber Toledo, em Vassouras/RJ

Assessor Roberto Rodrigues com
Claudio Rocha, em São Gonçalo/RJ

Assessor Fernando Marlos com
Sheila Sabenca e Francisco Afonso,
em Pinheiral/RJ

Assessores Fernando Marlos e Leandro
Arruda com Vereador Juninho Jacareí,
em Mangaratiba/RJ

Assessor Fernando Marlos com
Wesley Baltazar em Barra do
Piraí/RJ

Assessores Fernando Marlos e Leandro
Arruda com o vereador Waldemar Ávila, em
Itaguaí/RJ

Assessor Roberto Rodrigues com
Lecine Borzino, em São Gonçalo/RJ

Assessor Roberto Rodrigues com
juliana benício, em niterói/rj
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