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Arthur Lira é eleito Presidente
da Câmara dos Deputados
“Parabenizo o Deputado Arthur Lira (PP), eleito presidente da Câmara dos Deputados, em 1º turno
com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Lira recebeu 302 votos, mais que o dobro do segundo colocado,
Baleia Rossi (145 votos) e mais que a metade dos 505 votantes.
Desejo sorte, resiliência, responsabilidade e muita competência ao novo presidente ao longo dos
prox́ imos dois anos à frente do cargo, priorizando sempre a democracia, a lealdade e o nosso Brasil”.
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SUPERAÇÃO – Passaporte para Vitória

onheça a história do pequeno Samuel, de 9 anos,
morador de Itaperuna e que desde bem pequeno
ajuda nas despesas da família vendendo doces.
Samuel ganhou uma oportunidade na vida: a
oportunidade de sonhar, de poder ter um des no
diferente nos grandes mes de futebol. Ele é aluno do
núcleo da Escolinha do Léo Moura na cidade. Além das
aulas de futebol, Samuel também tem aulas de cidadania
para se tornar, além de um jovem sonhador e com fé no
futuro, um jovem é co e correto com a vida. Fico feliz e
muito emocionado em poder proporcionar, através do
esporte, sonhos e oportunidades para nossa juventude.

Reunião com Secretário Especial de Cultura

L

uiz Lima esteve reunido com
o Secretá r io Especial da
Cultura, Mario Frias, para
dialogar sobre a Lei Rouanet e
ações que dependem do
Legisla vo para impulsionar a
cultura no nosso país de forma
responsav́ el, justa e honesta.

Polo de Atletismo de Cascavel

N

o início do mês, foi inaugurado
o Polo de Atle smo, em
Cascavel, no Paraná. Quando
Secretário d e E spo rtes d e Alto
Rendimento, entre 2016 e 2017, Luiz
Lima ajudou a resolver um imbróglio
entre o governo estadual e o governo
federal, que estava travando a obra.
“Essa inauguração tem um gos nho
muito especial pra mim, e eu tenho
muito orgulho de fazer parte dessa
história e dessa realização para os
atletas de Cascavel”.
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Luiz Lima se pronuncia sobre a
grave Crise Fiscal no Carmo

P

refeito Seŕ gio Luiz Peres Soares decretou estado de
calamidade pub
́ lica no âmbito da administraçao
̃ ﬁscal
e ﬁnanceira do municip
́ io. De acordo com o chefe do
executivo, a falta de transparência da administraçao
̃ anterior
e o caos administrativo da mesma gestao
̃ , impossibilitou o
conhecimento da realidade econômica-ﬁnanceira do
municip
́ io, impossibilitando que a atual gestao
̃ conduza
açoe
̃ s de recuperaçao
̃ administrativo-ﬁnanceira, causando
grande colapso na saúd e, educaçã o , mobilidade e,
principalmente, no pagamento dos servidores municipais.
Uma irresponsabilidade sem tamanho com a administraçao
̃
pub
́ lica e com os carmenses. Já apoś a posse, a nova
administraçao
̃ foi surpreendida com um enorme rombo nas

contas pub
́ licas de quase R$ 90 milhoe
̃ s de reais. Por ﬁm, o
prefeito anterior, mesmo ciente da determinaçao
̃ do Tribunal
de Contas do Estado, não se adequou à proibição da
utilizaçao
̃ dos royalties para pagamentos de div́ idas e do
quadro de funcionár ios. Com o escár nio feito pela
administraçao
̃ anterior, por 180 dias atraveś do decreto, o
município de Carmo não tem como cumprir com as
obrigaçoe
̃ s baś icas da gestao
̃ pub
́ lica e já autorizou as
secretarias a adotarem a racionalizaçao
̃ de todos os serviços
pub
́ licos essenciais. Nao
̃ podemos aceitar que esses maus
polit́ icos ﬁquem impunes com a falta de responsabilidade
com dinheiro e com a administraçao
̃ pub
́ lica”.
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Luiz Lima recebe em Copacabana o Presidente
do Conselho Federal de Educação Física
“Tive o prazer de receber, no
posto 6, em Copacabana, onde
ministro aulas de natação no mar,
o Presidente do Conselho Federal
de Educação Física, Jorge
Steinhilber, responsável pela
regulamentação da nossa
proﬁssão em 1998. Uma honra
receber o presidente Jorge, que
assim como eu, mantém sua
essência de professor e trabalha
incansavelmente por mais de 500
mil proﬁssionais de educação
física, que fazem do esporte uma
ferramenta de união, de
transformação social e qualidade
de vida”.

Saúde da Mulher – Projeto de Lei

L

uiz Lima protocolou o projeto de lei 39/2021 que altera
as Leis 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência à saúde, e
9.797, de 6 de maio de 1999, sobre a obrigatoriedade da
cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de unidades
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS nos casos de

mutilação decorrentes de tratamento de câncer, para
assegurar a remoção e substituição de implantes utilizados
para reconstrução ou simetrização das mamas no tratamento
decorrente de câncer em caso de complicações a eles
relacionadas.

Academia de Saúde de Iguaba Grande

A

ssessor na Região dos Lagos, Tércio Schelck esteve no canteiro de obras da Academia de Saúde de Iguaba Grande. O
projeto saiu do papel e está a todo vapor graças a uma emenda do mandato de Luiz Lima no valor de quase R$ 90 mil
reais para viabilizar a obra e o sonho de uma academia pública para a população de Iguaba Grande.
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Luiz Lima se reúne com profissionais
do setor de eventos

L

uiz Lima recebeu no gabinete em Brasília alguns
representantes do setor de eventos, entre eles o ator e
empresário Thierry Figueira, em busca de ajuda para o
setor que ﬁcou praticamente estagnado em 2020, por conta
da pandemia do COVID-19. A Câmara dos Deputados está
discutindo o projeto de lei 5638/2020 do deputado Felipe
Carreras que inclui medidas como a concessão de crédito,

iniciativas voltadas à preservação dos empregos,
manutenção do capital de giro das empresas, ﬁnanciamento
de tributos e desoneração ﬁscal para o setor. “Torço muito
para o entendimento entre o governo e o setor de eventos
para retomada das atividades, manutenção dos empregos e
novos postos de trabalho, além da arrecadação proveniente
dos eventos que movimenta e faz nossa economia girar”.

Luiz Lima recebe prefeito e
vereador de Porciúncula

L

uiz Lima recebeu o prefeito de
Porciun
́ cula, Leo
́ Coutinho e o vereador
Magno Brasolino, em Brasília. Ambos
relataram que o municip
́ io de 18 mil habitantes
tem sofrido bastante com a queda de
arrecadaçã o dos Royalties de Petról eo,
precisando de atenção especial do governo
federal e do governo do estado para melhorias
na infraestrutura, saúd e e na educaçã o
municipal. “Coloquei nosso mandato a ̀
disposiçao
̃ para ser esse elo com os poderes
federal e estadual para levar parcerias e
desenvolvimento para o município e todo
noroeste Fluminense. Vamos juntos! O
momento éde muito trabalho e uniao
̃ !”
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Luiz Lima recebe o Ministro
Conselheiro da Embaixada da Venezuela

L

uiz Lima recebeu no gabinete em Brasília, o Ministro
Conselheiro da Embaixada da República Bolivariana da
Venezuela, Tomás Silva e o assessor Willian Clavijo. O
deputado reforçou o papel do Congresso Nacional para
ajudar a Venezuela a reconquistar a democracia no país

através de eleições limpas e não fraudulentas e reestabelecer
relações diplomáticas com outros países para a recuperação
da economia do país que já foi muito bonito e próspero, mas
que há muitos anos sofre refém de governos irresponsáveis
e assassinos.

Passaporte para Vitória – Volta Redonda

O

assessor Fernando Marlos visitou o projeto
Passaporte para Vitória, em Volta Redonda, em
parceria com o Instituto Léo Moura .Uma realização
do mandato de Luiz Lima, através de emenda parlamentar,
que atende crianças e jovens, dos 5 aos 15 anos, ofertando
gratuitamente esporte e cidadania, além de tirar as crianças da

ociosidade das ruas. O vereador Fábio Buchecha, nosso
parceiro no município e, através do contato com nossa
assessoria, ajudou a viabilizar a instalação no núcleo na
cidade. “Bom demais ver a garotada acolhida, praticando
esporte, com saúde e responsabilidade. O esporte é um pilar
da educação e os dois devem caminhar juntos”.
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Chefe de Gabinete visita Mangaratiba
e anuncia emendas para a cidade

W

e l b e r t Pe d r o , c h e f e d e
gabinete de Luiz Lima, esteve
em Mangaratiba, na costa
verde do estado do RJ com o vereador
João Felippe, o mais novo vereador da
história da região. Antes mesmo de
tomar posse, João estava em contato
com o gabinete em busca de recursos
para o município. E conseguiu! Através
de recurso extraorçamentário o
mandado de Luiz Lima enviou ao
município aproximadamente R$ 150 mil
reais para serem investidos na educação,
na compra de mobiliário para as escolas.

Luiz Lima visita Rio das Ostras, na Região dos Lagos
Luiz Lima esteve em Rio das Ostras, na Regiao
̃ dos Lagos,
onde foi muito bem recebido pelo prefeito Marcelino,
secretaŕ ios, subsecretaŕ ios, amigos da equipe Nataçao
̃ no
Mar e apoiadores que ﬁzeram questao
̃ de comparecer ao
encontro. O chefe do executivo municipal agradeceu a
atençao
̃ do mandato de Luiz Lima, que enviou para a cidade,
R$ 1.958.416,03; para o enfrentamento do Covid-19 (em

parceria com o Senador Flav́ io Bolsonaro), e uma indicaçao
̃
orçamentaŕ ia no Ministeŕ io da Saud
́ e no programa de Med
́ ia
e Alta Complexidade (MAC), de R$ 1,5 milhao
̃ de reais para
equipar a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro
Âncora e para o atendimento de saud
́ e baś ica. Alem
́ de
viabilizar o inić io das obras da creche no bairro Nova Cidade e
outras parcerias com o municip
́ io.
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VOTAÇÃO SOBRE PRISÃO DO DEPUTADO DANIEL SILVEIRA

Luiz Lima participa da inauguração da nova sede da CBDU

E

vento de Apresentaçao
̃ do calendaŕ io do JUBS 2021 e inauguraçao
̃ da nova sede da CBDU. “Uma honra fazer parte deste
momento. O esporte moveu a minha vida desde muito novo e me trouxe atéaqui. Que ele possa modiﬁcar tambem
́ as
vidas de muitos jovens Brasil a fora”.
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Semana de fechamento de Emendas Parlamentares

CASIMIRO DE ABREU – Prefeito Gildate
em busca de parcerias para envio de
recurso federal para equipar o ginaśio
esportivo de Barra de Sao
̃ Joao
̃ .

VALENÇA - Prefeito Fernandinho e
Rafael, secretário de assistência social,
em busca de recursos para reforma do
estádio municipal.

CORDEIRO - Prefeito Leonan, em busca
de
parcerias e recursos para a saúde.
BELFORD ROXO - Prefeito Waguinho,
reeleito com mais de 80% dos votos,
apresentou algumas demandas
urgentes na área da saúde.

PETRÓPOLIS - Prefeito Hingo Hammes,
apresentou diversas demandas da
Cidade Imperial, principalmente
relacionadas à saúde.
CARDOSO MOREIRA Prefeita Geane
Vincler, com o marido e Secretário de
fazenda do município, José Fernando,
apresentaram diversas demandas e
possibilidades de parcerias para o
município.

CONCEIÇÃO DE MACABU o prefeito de
C o n c e i ç ã o d e M a c a b u , Wa l m i r
apresentou algumas demandas do
município em relação à saúde e
infraestrutura,

TRÊS RIOS - Prefeito Joá, de Três Rios e
Bernardo de Araújo, secretário de
Planejamento, Projetos e Integração em
busca de emendas para região.
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA Prefeito de
Santo Antônio de Pad
́ ua, Paulo Roberto
Pinto, acompanhado da primeira dama
Maria Oliveira e do vice-prefeito, Jadir
Pereira Júnior, em busca de parcerias e
emendas voltadas para área da saud
́ e.
IGUABA GRANDE - Prefeito, Vantoil
Martins apresentou algumas demandas
do município em relação a saúde,
educação e esporte.

MACUCO - o prefeito Bruno Boaretto
apresentou demandas na área da saúde.

SEROPÉDICA - Prefeito Professor Lucas
esteve no gabinete apresentando a
situação do município em relação à área
da saúde, em busca de parcerias e
emendas.

I TA P E R U N A - P r e f e i t o A l f r e d ã o ,
acompanhado de Murillo Gouvea,
Secretário de Governo, em busca de
p a r c e r i a s p a r a o m u n i c í p i o , QUISSAMÃ - A prefeita reeleita Fátima
principalmente no que tange ao setor da Pacheco e alguns vereadores que fazem
parte da base do governo, apresentaram
saúde.
as necessidades da cidade..
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giro da assessoria

Fernando Marlos e Luciana
Moraes, Secretária Municipal
de Assistência Social e Direitos
Humanos de Paraíba do Sul

Assessores Fernando Marlos e
Itamar Cardoso com Luiz Mário,
Secretário de Esportes de Vassouras

Fernando Marlos com a vereadora
Rosângela Passos, de Paulo de Frontin

Fernando Marlos com o vereador
Diego Graciani, de Porto Real

Fernando Marlos com
vereador Xandeco, de Piraí

Flávia Reis Tuller com a Secretária de
Educação de Duas Barras, Fernanda
Tavares

Fernando Marlos com o vereador David
Nogueira, em Valença

Fernando Marlos e Arthur Henrique
Filho, Secretário de Governo de Piraí

Fernando Marlos com o vereador Halison
Vitorino, de Volta Redonda

Fernando Marlos com o
vereador Fábio Buchecha,
de Volta Redonda

Fernando Marlos com o Prefeito
Jorge Henrique, de Mendes

Fernando Marlos, Prefeito
Aloísio D'elias, de Quatis, e
vereador Fernando Maninho

Fernando Marlos com vereador Diogo
Brites, de Rio das Flores

Flávia Reis Tuller com o
Secretário de Esportes
de Duas Barras,
Joverson Souza Lopes

Fernando Marlos e Fabio Calzolari
(Movimento Vem Pra Direita) em Barra Mansa

Fernando Marlos com o vereador
Professor Wilson, de Resende

Flávia Reis Tuller, em reunião
com empresário Lucas da
Loteria, em Duas Barras

Flávia Reis Tuller com o Presidente da Câmara
de Vereadores de Duas Barras, Jandre
Rapozo da Silveira, o e vereador Guilherme
Soares de Oliveira
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giro da assessoria

Flávia Reis Tuller com o
Secretário de Governo de
Macuco, Rômulo da Silva

Flávia Reis Tuller com o Subsecretário
de Educação, Esporte e Cultura de Santa
Maria Madalena, Kleber Mansur Tonassi

Flávia Reis Tuller com os vereadores
Gugu de Nair e Aurélio Barros, de Búzios

Eduardo Kropf e Guilherme Spitz
com o vereador Alessandroda
Farmácia, de São Fidélis

Flávia Reis Tuller com o Secretário
de Turismo e Lazer de Santa Maria
Madalena, Tony Moraes Feijó

Eduardo Kropf e Guilherme Spitz com o
Presidente da Câmara de São João da
Barra, Elísio Rodrigues e o Coordenador
de Esportes, Caio Serra

Eduardo Kropf e Guilherme Spitz com o
Procurador Geral de Carapebus, Dr Hugo

Eduardo Kropf e Guilherme Spitz com
o vereador Oscar Mello, de Cambuci

Eduardo Kropf e Guilherme Spitz com o VicePrefeito de São Francisco de Itabapoana,
Raliston Souza, e vereadores

Guilherme Spitz na Câmara dos
Vereadores de Nova Friburgo
durante reunião da APENF

Pedro Alquéres com Paulo César Xavier, da Federação
de Blocos Afro do Rio, e Antônio, do Instituto Palmares
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