@oﬁcialluizlima

INFORMATIVO
EDIÇÃO 24 | AÇÕES DO MANDATO EM MAIO/2021

R I O

D E

J A N E I R O

Manifestação pelo Brasil EM 1º de maio

N

o dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, o deputado federal Luiz Lima fez questão de estar
presente na manifestação em Copacabana. “Fiquei muito feliz e honrado de encontrar e
reencontrar tanta gente bacana, que não foge da luta e não se acomoda diante dos
descalabros que cometem contra o nosso país. Nossas ações valem mais do que nossos discursos e
nós seguiremos cada vez mais fortes com o nosso propósito de resgatar o nosso Brasil”.

INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO 2 | ações do mandato em maio/2021

02

Resposta ao site O Antagonista

L

uiz Lima foi questionado
pelo jornalista Diego
Amorim, do site O
A n t a g o n i s t a ,
sobre as manifestações prógoverno realizadas em todo o
Brasil no sábado (1), na qual o
deputado esteve presente em
Copacabana/RJ. Clique no
vídeo e ouça na íntegra a
resposta do deputado ao
jornalista.

Welbert Pedro, chefe de gabinete, visita Sumidouro

C

hefe de gabinete do deputado Luiz
Lima, Welbert Pedro, acompanhado
do coordenador do núcleo da
escolinha de Futebol do Projeto Passaporte
para Vitória, Jonh Maick, esteve no
município de Sumidouro em reunião com a
competentíssima Secretária de Saúde, Analú
Araújo Dias. Welbert, que já fez parte de
gestões da saúde pública em alguns
municípios do estado, ﬁcou impressionado
com o que presenciou e ouviu da população
local.
“Vamos estreitar relações com esse
importante município do nosso estado
viabilizando recursos para melhorar ainda
mais os atendimentos aos cidadãos
Sumidourenses”.

Plano Nacional
de Desporto

L

uiz Lima participou de debate na Comissão do Esporte
sobre o Plano Nacional de Desporto. “Desgoverno de
gestões passadas se preocuparam mais com grandes
eventos do que investir na educação de base. Investiram em
grandes estruturas que não conseguem se manter e
esqueceram do principal, da diretriz 1, que é ofertar a prática
de esportes para todos os alunos da educação básica.
Quando fui Secretário Nacional de Esportes de Alto
Rendimento eu conheci o Plano Nacional de Desporto e uma
coisa eu posso aﬁrmar: ele não pode ser utópico, ele precisa
ser realista”.
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Depoimento na Comissão de
Ética da Câmara dos Deputados
Depoimento de Luiz Lima no Conselho de Ética,
como testemunha do deputado Daniel Silveira.
“Estava tranquilo, coerente com a minha verdade
e a verdade dos fatos, buscando contribuir da
melhor maneira possível para o real exercício da
democracia e o bom andamento dos trabalhos
dentro da Câmara dos Deputados. Com apoio do
Conselho de Ética, devemos preservar sempre a
verdade e a atividade parlamentar dos deputados
eleitos e escolhidos democraticamente pelo
povo brasileiro. Reitero minha posição de
garantir aos representantes do povo o direito à
livre opinião, sem cerceamento da liberdade de
expressão. Seja qual for o lado desse
parlamentar”.

Relatoria aprovada na Comissão
de Seguridade Social e Família

R

elatoria do deputado Luiz
Lima ao PL 1836/2007 foi
aprovada na Comissão
de Seguridade Social e Família. O
texto acrescenta ao Sistema
Único de Saúde - SUS o
fornecimento de medicamentos
de uso continuado não sujeitos a
controle especial, entre outros,
necessários ao cuidado integral
dos pacientes em casa. Conﬁra
na íntegra a relatoria e sua
importância para tantos
brasileiros.

Brasileiros que amam o nosso país de verdade

“

Não tem preço encontrar pessoas na rua que amam
verdadeiramente o nosso país e reservam um
pedacinho do tempo deles para estarem na rua,
segurando a bandeira do Brasil, lutando pelo que acreditam,
na defesa do nosso presidente Bolsonaro, que é
constantemente atacado e injustiçado por um sistema
corrupto e desleal. E isso, pessoal, sem ganhar um centavo. O
ganho é a consciência tranquila e limpa de estarem em busca
de um futuro melhor para si e para os seus. Vamos juntos,
sempre trabalhando com a verdade, com muita garra em
fazer e ser diferente”.
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Relatoria aprovada na Comissão
de Seguridade Social e Família

A

Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara
dos Deputados aprovou o projeto de lei (PL 4034/19)
que determina que indenizações recebidas por
vítimas de desastres com barragens não devem ser
contabilizadas como renda pelo governo. O objetivo é evitar
que famílias indenizadas sejam excluídas de programas
sociais como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação
Continuada (BPC)
Como relator do projeto na comissão, Luiz Lima
recomendou a aprovação da matéria.
“Há pessoas que recebiam o Bolsa Família, o BPC e a
renda mensal vitalícia antes do rompimento da barragem,
mas tiveram que passar por recadastro e, durante o
procedimento, foi veriﬁcado o acréscimo da renda em razão
das indenizações pagas pela Vale e do auxílio emergencial
pago pelo governo, levando à perda do benefício social”,
justiﬁcou, referindo-se ao rompimento de barragem da
empresa em Brumadinho, em janeiro de 2019. Conﬁra:

IGUABA GRANDE é contemplada com emenda de R$ 700.000
Boa notícia para Iguaba Grande! Deputado Luiz Lima destinou R$ 700.000,00 para a construção de uma Maria Fumaça,
que vai movimentar o turismo, gerar empregos, renda, e entretenimento para Iguaba Grande e toda a região.

MANGARATIBA - Projeto Passaporte Para Vitória

L

uiz Lima esteve em Mangaratiba visitando as instalações do projeto Passaporte para Vitória, uma grande conquista do
mandato e administrado pelo respeitado Instituto Leo Moura. “Fui recebido pelos competentes proﬁssionais de
educação física que vão atuar no núcleo e pelo jovem vereador João Felippe, de apenas 21 anos e muitos sonhos na
bagagem. João esteve em meu gabinete em Brasília, antes mesmo de ser eleito. Fico imensamente feliz em ver gente nova,
engajada e com boas intenções na política. João Felippe é uma dessas pessoas. Juntos, conseguimos viabilizar o núcleo da
escolinha em Mangaratiba, que já conta com mais de 200 inscrições em pouco mais de duas semanas. Serão meninos e
meninas, de 5 a 15 anos, que terão a oportunidade de trilharem um caminho diferente, longe da criminalidade e da violência”.
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Luiz Lima conversa com professora
sobre desafios do ensino à distância

E

m Mangaratiba, Luiz Lima conversou com a professora
Cássia, de apenas 27 anos, ﬁlha querida do seu Zé, um
senhor que trabalha e mora no Itacuruçá Esporte
Clube com a família, onde as aulas do projeto Passaporte
Para Vitória serão ministradas. “Pessoal, a família é o bem
mais precioso que nós temos na vida. Eu me emocionei ao
conversar com o seu Zé, e com toda a sua simplicidade, pude
perceber o orgulho que sente da ﬁlha que se formou
professora. O amor e admiração desse pai, em atos simples, é
bonito demais de se ver. E foi muito bacana também
conversar com a Cássia sobre o trabalho de coordenação
pedagógico feito com as crianças e todo o cuidado e
dedicação que a proﬁssão exige, principalmente durante a
pandemia. De professor para professor. Confere Aí!”

Operação no Jacarezinho

“

Demorei um pouco para gravar esse vídeo porque
acredito que temos que ter fontes seguras, baixar a
emoção e analisar os fatos com calma e frieza. De fora,
logo de cara, a gente já percebe que o prefeito da cidade do
Rio de Janeiro, Eduardo Paes, continua com sua postura
escorregadia, em cima do muro, sem defender a polícia e
sem culpar os bandidos pela violência que assola o Rio de
Janeiro. Com muita tristeza, enxergo o prefeito como um
segundo Brizola. Já lançado pela Rede Globo como possível
candidato a governador. Com essa postura, Paes continua
representando a falência do Estado”.

Lockdown na Moral
Eduardo Paes em
Roda de Samba

“

Um homem é do tamanho da sua palavra. O prefeito
Eduardo Paes a gente já sabe que não tem lado, e nem
palavra”.

E se o caso Adélio
fosse em Cuba ou
na Venezuela?

O

“genocida” que não condena a morte, a quem tinha
o objetivo de lhe tirar a vida!
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COMISSÃO DO ESPORTE recebe Ministro da Cidadania

M

inistro da Cidadania participou da Comissão do
Esporte para debater propostas e pautas para o
esporte em 2021. Luiz Lima falou da sua
experiência à frente da Secretaria Nacional de Esportes de
Alto Rendimento e apresentou propostas para a pasta, que
acredita ser um dos pilares da educação, da formação
humana e que merece toda a nossa atenção.

COMISSÃO DO ESPORTE realiza audiência pública

A

Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados
realizou audiência pública para debater protocolos
de saúde para a delegação brasileira nos Jogos
Olímpicos de Tóquio. Também foi discutido o fomento ao
esporte como política de saúde preventiva
A sessão contou com a presença do ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, a quem Luiz Lima parabenizou
pelo trabalho sem vício político, pela coragem, equilíbrio e
competência à frente de um cargo de tamanha importância
em um momento diﬁcílimo que passa o nosso país e todo o
mundo.

Atleta, filha de Luiz Lima
abre mão do “Bolsa Atleta”

CPI DA COVID-19 NO SENADO
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Luiz Lima cumpre agenda no Centro-sul Fluminense

L

uiz Lima cumpriu agenda pelo centro-sul Fluminense
visitando Barra do Piraí, Paulo de Frontin e na região
metropolitana, em Paracambi.
Em Barra do Piraí, esteve reunido com Roseli
Enfermeira, vereadora de primeiro mandato e, através do
empenho da vereadora, o deputado conseguiu enviar para
o município um recurso extraorçamentário no valor de R$
250 mil, via Ministério de Desenvolvimento Regional, para
projetos de desenvolvimento urbano e tratamos de
investimentos na aérea esportiva municipal. Luiz Lima
também esteve com o Prefeito Mário Esteves conversaram
sobre educação e implantação do polo de medicina no

município.
Já em Paulo de Frontin, Luiz Lima se encontrou com o
prefeito Maneko Artemenko, o presidente da Câmara dos
Vereadores, Júlio Sereno, e Renato assessor da secretaria de
Obras do município. O parlamentar anunciou uma excelente
notícia para o município: em breve o município vai receber
um polo do projeto Passaporte Para Vitória, escolinha de
futebol administrada pelo Instituto Léo Moura, para atender
até 300 crianças e jovens, dos 5 aos 15 anos.
Finalizando a agenda, Luiz esteve em Paracambi com
o vice-prefeito João Ailton, para debater caminhos para o
desenvolvimento econômico, turismo, emprego na cidade.

PARACAMBI-RJ
Fábrica do Conhecimento
Em Paracambi, na região metropolitana do Rio de Janeiro,
Luiz Lima esteve na Fábrica do Conhecimento, uma antiga
fábrica de tecidos que hoje recebe mais de 10 mil alunos no
município, sendo um importante centro educacional,
modelo para todo nosso estado e motivo de muito orgulho
para a cidade.

“Chegou, está presente e permanecerei ao seu lado até o
ﬁnal do seu próximo mandato em 2026. Rumo a vitória!
Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”.
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PARABÉNS NOVA FRIBURGO

1

6 de Maio – ”Parabéns à cidade que acolheu
minha mãe órfã, ainda bem menina, vinda lá de
Limoeiro, no nordeste do Brasil. Cidade que
passei boa parte da minha adolescência e onde ﬁz
grandes amigos. Cidade que abraçou a minha
candidatura a deputado federal e me ajudou a chegar
até aqui. Trabalho intensamente para retribuir a
conﬁança dos friburguenses depositada em mim.
Desejo que seja um ano melhor que os anteriores e que,
juntos, a gente consiga trazer de volta uma Nova
Friburgo forte, pulsante, referência no turismo, na
produção de moda íntima, e no respeito à natureza”.

Bariátrica no SUS

A

Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara
dos Deputados aprovou a proposta que
regulamenta cirurgias no Sistema Único de Saúde
(SUS) destinadas ao atendimento de pacientes com
obesidade.
O deputado Luiz Lima foi relator do Projeto de Lei
1978/15, aprovado na forma do substitutivo, e considerou os

três apensados ao PL e a posição da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) na relatoria.
O substitutivo aprovado, no âmbito do SUS,
determina diretrizes para o tratamento da obesidade e
assegura prioridade em cirurgias bariátricas às pessoas com
deﬁciência, diabetes e hipertensão arterial.

Reunião com Ministro
das Comunicações

C

omo integrante da Comissão da Educação, Luiz Lima
participou de uma reunião com o Ministro das
Comunicações, Fábio Faria, para debater o edital 5G e
propostas para a educação. Luiz Lima estava acompanhado
das deputadas Leda Sadala e Professora Dorinha, Presidente
da Comissão da Educação.

Luiz Lima participa de evento de motociclistas com Bolsonaro
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MEDALHISTA OLÍMPICO
Edvaldo BALA Valério

L

uiz Lima recebeu no gabinete em Brasília, o grande
medalhista olímpico, Edvaldo BALA Valério, que fez
história na natação brasileira. Luiz Lima, quando
Secretário Nacional de Esportes de Alto Rendimento, teve a
oportunidade de direcionar para Salvador uma piscina para
o Complexo Aquático que é maravilhosamente bem
administrado pelo Edvaldo com tecnicidade e competência,
formando e ofertando oportunidades a muitos jovens.

IGUABA GRANDE

W

elbert Pedro, chefe de gabinete do deputado
Luiz Lima, recebeu no gabinete em Brasília, os
vereadores Luciano e Alan, acompanhados do
assessor do mandato, Tércio Schelck, para anunciar uma
excelente notícia para Iguaba Grande: a implantação no
município da escolinha de futebol Passaporte para a Vitória,
viabilizada através de emenda do mandato e sob
administração do Instituto Léo Moura. Serão até 300

crianças e jovens, dos 5 aos 15 anos, que receberão todo
suporte esportivo, pedagógico e uma grande oportunidade
de sonhar alto na vida.
“Meu coração se enche de alegria com as
possibilidades que esse projeto leva a tantas crianças e
reforça a minha esperança para que o esporte seja
reconhecido como um dos pilares da educação e formação
humana”.

Luiz Lima recebe moção
de aplausos da Câmara dos
Vereadores de Iguaba Grande

“

Fico realmente muito feliz em saber que o nosso
trabalho está fazendo a diferença pelo interior do
estado do Rio de Janeiro, e mudando pra melhor a vida
do mais simples cidadão, aquele que mais precisa da
seriedade do nosso trabalho. Continuamos ﬁrmes, fortes e
conscientes do nosso papel para transformar o Brasil no país
que realmente queremos”.
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TERESÓPOLIS – Projeto de Lei para tornar o
município Capital Nacional do Montanhismo
Junto de seu chefe de gabinete, Welbert Pedro, Luiz Lima
recebeu os vereadores do município de Teresópolis, Gustavo
Simas e Amós Laurindo, para tratar de assuntos relacionados
ao esporte, saúde, turismo e educação.
E, por sugestão do vereador Gustavo Simas, o
deputado Luiz Lima protocolou um projeto de lei que confere
a Teresópolis, o título de Capital Nacional do Montanhismo.
Vale lembrar que o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, por
exemplo, é uma das regiões mais fantásticas do estado do Rio
de Janeiro, onde montanhas emblemáticas como Dedo de
Deus e Agulha do Diabo ganham destaque, sendo o parque
considerado por muitos o verdadeiro berço do montanhismo
no País.
Concordam que o título é mais que merecido?

Luiz Lima e Welbert Pedro recebem
vereador de Cordeiro-RJ em Brasília

L

uiz Lima e Welbert Pedro receberam em Brasília o
vereador de Cordeiro-RJ, Thiago Romito, que se
elegeu no pleito de 2020 para seu primeiro mandato
na câmara de vereadores. Bem antes de assumir, desde em
2019, ele já lutava para levar investimentos e recursos ao
município. Com articulação, habilidade, conhecimento e
determinação, conquistou junto ao mandato R$1.500.000

para serem aplicados na cidade. Foram R$ 250 mil para
saúde, ainda em 2019; R$ 247 mil para aquisição de um
ônibus escolar, a implantação do núcleo da escolinha de
futebol Passaporte para Vitória e, mais recentemente,
R$250 mil para construção de um muro de contenção e R$
400 mil para área saúde voltados para incremento de
média e alta complexidade.
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ITATIAIA – Luiz Lima visita o município

L

uiz Lima esteve em Itatiaia reunido com o vereador Joel,
eleito para seu primeiro mandato e com Irineu
Nogueira, que foi candidato a prefeito no último pleito
ﬁcando em segundo lugar. O município passará por novas
eleições, provavelmente em setembro, já que o prefeito eleito
foi cassado.
“Desejo que Itatiaia consiga construir uma política de
reconstrução, com seriedade e muito trabalho para valorizar
ainda mais as belezas do município, fomentando o turismo,
gerando emprego e renda. Nosso mandato segue aberto
para colaborar com Itatiaia e com seu pleno
desenvolvimento”.

ITATIAIA – Luiz Lima se reúne
com chefes de gabinetes
e líder comunitária

E

m Itatiaia, o deputado Luiz Lima teve uma excelente
conversa com os chefes de gabinetes, Vera e
Marcelinho, além da Dagmar, líder comunitária, sobre
a situação política e administrativa do município que teve
secretários presos, o prefeito cassado e está sob
administração do prefeito interino. Também não faltou papo
sobre as próximas eleições, já em 2022.

Luiz Lima é recebido pelo Movimento
Direita Nacional de Resende

“

Sempre muito bem recebido pelo Júlio Fidelis, Júlio Reymao, José Luiz da Conceição, Thyene, Pedro Magaldi, Sgt Ramirez
e família, do Movimento Direita Nacional de Resende. Falamos do cenário nacional político, voto impresso/ auditável,
gestão do presidente Bolsonaro, e eleições em 2022”.
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PORTO REAL – Luiz Lima se reúne com prefeito do município

L
“

uiz Lima também esteve em Porto Real em encontro
com Alexandre Serﬁots, deputado federal que tomou
posse do segundo mandato em 2019 e se licenciou em
2021 para assumir como prefeito.
Tivemos um papo muito bacana sobre a história e a
trajetória política da família na região. Também
conversamos bastante sobre o desenvolvimento
econômico da cidade, que é sede da fábrica da Coca-Cola
deste 1951. Outro norte importante da nossa conversa foi
sobre investimentos na área de saúde, já que a cidade dá
suporte a outros municípios. Nosso mandato está à
disposição para trazer investimentos e melhorar a qualidade
de vida da população”.

QUATIS – Luiz Lima visita projeto esportivo

“

Um prazer estar em Quatis
com o Vereador André
Jabuti, em um ambiente
muito bacana que contempla
projetos esportivos que levam a
assinatura e o empenho do
vereador. É bom demais ver a
garotada praticando esportes,
longe da ociosidade, das drogas
e do mundo do crime. Parabéns
e tenha certeza que meu
mandato estará sempre aberto
a iniciativas como esta”.

Quatis – Luiz Lima participa de reunião
com prefeito, vereador e deputado estadual

T

ambém em Quatis, o deputado Luiz Lima
se reuniu com o prefeito Aluísio D'elias,
também professor de Educação Física, o
deputado estadual Noel de Carvalho, e o
vereador André, para debaterem sobre a
Infraestrutura e desenvolvimento local, que
tem ﬁcado pra trás em relação aos municípios
vizinhos e o desejo do prefeito em fomentar a
área esportiva do município, gerando postos
de empregos e receita municipal.
Nosso mandato está inteiramente à
disposição para colaborar com essas
mudanças e ajudar transformar a cidade
de Quatis em uma cidade modelo, sustentável
e referência no esporte”.

“

INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO 2 | ações do mandato em maio/2021

13
02

giro da assessoria

Assessor Fernando Marlos, Vera Miranda,
Marcelinho e Pedro Magaldi, em Itatiaia.

Assessores Roberto e Luiz Antônio na abertura do
Campeonato Estadual de Ciclismo do Rio de Janeiro,
realizado no Parque no Olímpico Radical de Deodoro.

Assessor Fernando Marlos com o vereador de
Quatis, Andre Jabuti.

luiz lima em encontro com assessores do
gabinete estadual situado em nova friburgo-rj

Luiz Lima com os assessores Luiz Antônio, Roberto e
Fernanda, na motociata realizada no Rio de Janeiro.

Chefe de Gabiete: Welbert Pedro

Assesssoria de Comunicação: Nathália Emerick

Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes - Anexo IV, 5º andar, Gabinete 504
Brasília - DF - Brasil - 70160-900

CONTATO
dep.luizlima@camara.leg.br
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