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Não acredite em políticos que
torcem contra o Brasil

“

Não acredite em pessoas e políticos que torcem pelo
vírus e pela desestabilização da nossa economia. Eles
só pensam neles. Durante os governos de esquerda
que fomos submetidos, o Brasil enviou mais de R$ 50
bilhões de reais para países em uma política comunista e
corrupta. Hoje vemos políticos aqui, dentro desta casa,
defender um regime que escraviza o povo cubano desde
1959. São esses mesmos políticos que querem o mesmo
para o Brasil. São esses mesmos políticos que querem a

volta da esquerda para darem continuidade ao plano do
“capitalismo pra mim, socialismo pra vocês”.
E deixo registrado a minha solidariedade ao
presidente Jair Bolsonaro que está internado com problemas
de saúde lutando contra um sistema político e midiático
corrupto, que não aceitam os novos rumos do nosso país.
Força, Presidente. O Brasil está com o senhor e nós
continuaremos na luta!”
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Vereadores de Quatis visitam gabinete do deputado Luiz Lima,
que confirma projeto esportivo no município
O deputado Luiz Lima recebeu os vereadores de
Quatis, Willian Carvalho e André Jabuti, e anunciou uma
excelente novidade para o município: em breve, Quatis
receberá um núcleo do projeto Vida em movimento, sob
gestão do Instituto Casa do Pai. O projeto vai atender cerca
de 180 jovens, adultos e idosos, de ambos os sexos, entre 15
e 80 anos, divididas em seis turmas, sendo: 2 turmas de
Ginástica;2 turmas de dança; 2 turmas de funcional.
“É uma alegria imensurável poder levar esporte,
qualidade de vida e acolhimento para essas pessoas em
vulnerabilidade social. Obrigado pela parceria e contem
sempre com o nosso mandato, que estará sempre de portas
abertas para boas ações e ótimos projetos”.

Comissão aprova relatoria de Luiz Lima que aprova inclusão
de pessoas com mobilidade reduzida no atendimento prioritário
A Comissão de Seguridade Social e Família da
Câmara dos Deputados aprovou a proposta que confere a
pessoas com mobilidade reduzida atendimento prioritário
em órgãos públicos, bancos e estabelecimentos em geral.
O texto aprovado é de relatoria do deputado Luiz

Lima ao Projeto de Lei 1855/20, do Senado e altera a Lei
10.048/00, que já assegura prioridade a pessoas com
deﬁciência, idosos a partir de 60 anos, gestantes, lactantes,
pessoas com crianças de colo e obesos.

em recesso parlamentar,luiz lima visita casimiro de abreu
Iniciando a agenda de visitas pela baixada litorânea
do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 02, Luiz Lima foi recebido
pelo prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, pelo
vice-prefeito Lelei, vereador Pedro Gadelha, além secretários
e assessores.
“Tive a oportunidade de aportar um recurso de R$
280.000,00 para compra de uma retroescavadeira para
colaborar com a manutenção da cidade e, no segundo
semestre, teremos o projeto Passaporte para a Vitoria,
viabilizado através de emenda parlamentar do nosso
mandato no valor de R$ 351.666,66 ofertando esporte,
educação e cidadania para cerca de 300 crianças e jovens em
vulnerabilidade social. Agradeço a conﬁança em nosso
mandato e contem conosco para trazer melhorias para o
município e para a vida da população”.

Parceria de sucesso
por Casimiro de Abreu
“Amigos, ninguém vence sozinho. Juntos, podemos
fazer mais e alçar voos mais longos. Sonhar grande
e pequeno dão o mesmo trabalho. Sonhe grande
sempre!”
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Pessoas que acreditaram e contribuem
para uma política e honesta no estado
“O tempo passa mas não podemos esquecer quem
acreditou na gente. Essa galera aqui esteve comigo na
campanha de 2018, acreditaram em mim, nas minhas
propostas, na minha honestidade e vontade de fazer política
de uma diferente. E deu muito certo!
Obrigado pela conﬁança e amizade de vocês. Deus
coloca em nossos caminhos as pessoas certas. Vamos com
tudo!”

Luiz Lima visita Silva Jardim e coloca mandato à disposição do município
Em Silva Jardim, também na baixada litorânea, Luiz
Lima foi recebido pelo prefeito Fabrício Azevedo,
juntamente com os vereadores Nem do Boqueirão e Ozeas
Barbeiro. O deputado reiterou o compromisso com o
município e colocou o mandato à disposição para batalhar
em Brasília recursos para o desenvolvimento da cidade nas
áreas de saúde, esporte, saneamento básico e esporte.
“Nosso papel é ouvir, articular e levar qualidade de
vida e desenvolvimento para as cidades do interior que são,
muitas vezes, esquecidas pelo poder público”.

Luiz Lima é recebido em Iguaba Grande;
Chefe de Gabinete recebe homenagem
Luiz Lima foi recebido na Câmara dos Vereadores de
Iguaba grande pelo prefeito Vantoil Martins, os vereadores Alan
Rodrigues e Luciano Silva, além de demais vereadores e
secretários municipais.
Na ocasião, o deputado e a equipe receberam
agradecimentos pelo envio de R$ 700 mil reais através emenda
impositiva 2021 para o programa de atenção básica da saúde; R$
90 mil enviados em 2020 para construção academia da saúde;
além dos R$ 351 mil aportados ao Instituto Leo Moura Sports para
a implantação do núcleo Passaporte para Vitória no município.
O chefe de gabinete de Luiz Lima, Welbert Pedro, foi
surpreendido e recebeu uma justa moção de aplausos e
congratulações da mão do vereador Alan Rodrigues. Luiz Lima
também já foi agraciado com a mesma moção, mas pelas mãos
do vereador Luciano Silva, entregue recentemente no gabinete
em Brasília, pelo nosso empenho e trabalho pelo município.
“Como o dever de um parlamentar é ﬁscalizar, fui in loco
conferir o andamento da obra da academia da saúde, para qual
enviamos recursos, as novas instalações do CRAS do bairro Vila
Nova e, fechando a agenda, estivemos na APIERJ – Associação
Proﬁssional dos Instrutores de Aprendizagem, Treinamento,
Formação e Orientação Proﬁssional do Estado do Rio de Janeiro e
fomos recebidos pelo Igor Almeida, Presidente da APIERJ
instituição. Obrigado, meus amigos, pela receptividade,
conﬁança e pela agradável sexta-feira que tivemos hoje. Apesar
de muito trabalho, horas de viagens, quando a gente ama o que
faz, o cansaço ﬁca pra trás e tudo que a gente ouve e as pessoas
que a gente encontra pelo caminho, fazem todo esforço valer a
pena”.
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Luiz Lima visita obras em Iguaba Grande
“Eu cobro, sou rigoroso, mas também sei reconhecer e
elogiar uma administração bem-feita. Parabéns ao prefeito
Vantoil Martins, de Iguaba Grande, pelo cuidado com a
cidade e pela excelente gestão pública. Fico muito satisfeito
ao chegar em um município e ver que o dinheiro público,
aquele dos impostos do mais simples brasileiro, está sendo
bem empregado.
Meu gabinete está de portas abertas para atender as
demandas de Iguaba Grande e em breve estarei de volta para
a inauguração da Academia da Saúde, fruto de uma bela
parceria dos nossos mandatos”.

Luiz Lima visita e anuncia investimento de
R$ 497.834,00 para educação em Bom Jardim
Luiz Lima esteve em Bom Jardim, na região serrana do Rio de
Janeiro, e foi recebido pelo prefeito Paulo Barros, a viceprefeita, Simone Capozi, o secretário de governo, Hudson
Monnerat e o vereador Kado.
E uma excelente coincidência aconteceu: o pedido
do vereador Kado ao mandato do deputado, logo após a
eleição dele em 2020, foi liberado no dia da visita (5 de julho)
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). Serão R$ 497.834,00 mil destinados para a educação
que possibilitará a aquisição de mobiliário escolar,
proporcionando mais conforto aos estudantes de 17 escolas
de Bom Jardim.

Luiz Lima anuncia investimento de
R$ 669.606,89 em Trajano de Moraes
Em Trajano de Moraes Luiz Lima se
reuniu com o vice-preceito Mathias Mendes,
a vereadora Mônica Tannos, o secretário
municipal de Agricultura, Mário Lessa; Tiago
Bueno, secretário de Transparência e o
secretário de Turismo, Weber Gome
Em pauta, uma extensa conversa
sobre as necessidades do município nestas
áreas e o aporte ﬁnanceiro de R$ 500.00,00
realizado através do mandato para a compra
de maquinário para a secretaria de
Agricultura municipal.
Além disso, o município vai receber,
no segundo semestre de 2021, um núcleo do
projeto Vida em Movimento, sob
administração da Casa do Pai, que vai
oferecer aulas de ginástica e dança para até
180 jovens, adultos e idosos em
vulnerabilidade social. O valor do projeto é
R$169.606,89 por núcleo.
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Luiz Lima visita
São Sebastião do Alto
“Juntos pela oxigenação da política na cidade e em
todo o estado do Rio de Janeiro. Queremos gente de bem na
política, pessoas que trabalhem para pessoas e não para
empresas ou em causas próprias. O Brasil já começou a
mudar e vai mudar muito mais. E pra melhor! Vamos juntos!”

Luiz Lima se encontra com
presidente da da Câmara dos
Vereadores de Santa Maria Madalena
Em Santa Maria Madalena Luiz Lima encontrou com
Brandão, presidente da Câmara dos Vereadores do
município. “Uma pessoa de bem, predestinada a quem
desejei que continue o belo trabalho que vem sendo
realizado, ﬁscalizando, trabalhando ﬁrme e honrando a
conﬁança dos madalenenses”.

Luiz Lima visita Macuco e articula
investimentos para a educação
Em Macuco, Luiz Lima se reuniu com a Secretária de
Educação do Município, Luciana Luciana Backer Boaretto a
subsecretaria e pedagoga, Michelle, e o vereador Diogo
Latini, para conhecer as demandas municipais e articular
muita coisa boa para a área, muito em breve.
“O esporte é um pilar da educação e eu, como exatleta olímpico e entusiasta da prática esportiva atrelada à
educação tenho certeza que vamos revolucionar a educação
no município (que já conquistou um excelente índice no IDEB
- 14º lugar) e proporcionar muitas coisas bacanas para
estimular ainda mais os estudantes”.

Visita ao Núcleo Passaporte
para Vitória de Macuco
Luiz Lima fez questão de visitar o
núcleo de futebol do Projeto Passaporte
Para Vitória, sob gestão do Instituto Léo
Moura, onde aportou recursos para
implantação de 33 polos em todo estado.
“Fico feliz em presenciar tamanha
organização e dedicação dos proﬁssionais,
bem como a alegria e satisfação das
crianças e jovens por estarem inseridos
neste grandioso projeto.
Obrigado aos pais e responsáveis
por acreditarem em nosso mandato”.
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Luiz Lima e o chefe de gabinete, Welbert Pedro, são recebidos
pelo prefeito e vereador de Cordeiro
Em Cordeiro, Luiz Lima e o chefe de gabinete,
Welbert Pedro, foram recebidos pelo vice-prefeito de
Cordeiro, Elvis Mutti, o vereador Thiago Romito parceiro político do mandato no município, o secretário
de esporte, Felipe Mussi, demais vereadores e
secretários, além de amigos e apoiadores, no núcleo de
futebol do projeto Passaporte Para Vitória.

Luiz Lima visita Duas Barras e relembra
investimento de R$ 950.017,17 no município
Em Duas Barras, Luiz Lima e
equipe foram recebidos pela
Fernanda Fernandes, secretária de
Educação, Jojo (Joverson Lopes)
secretário de Esportes; José Messias,
Chefe de Gabinete do prefeito,
Arthur Luiz Lutterbach; secretário de
Governo; Wemerson Zão - secretário
de Assistência Social, Claudinei
Marins, secretário de Transportes e
Symara Souza, apoiadora nas
eleições de 2018 e responsável pelos
convênios do município.
Conversaram muito sobre os
desaﬁos da educação no município e
investimentos na área esportiva,
para fortalecer e incentivar a prática
esportiva na cidade. O deputado

colocou o mandato à disposição de
Duas Barras para trabalhar em
Brasília qualquer questão que possa
levar melhorias e bem-estar social
para a população.
“Desde que assumi o
mandato em 2019, enviei para o
município a quantia de R$
950.017,17 que foi dividida da
seguinte maneira:
2019 - Via Ministério da
Saúde: R$ 150.000,00 para
incremento na área da saúde de
Média e Alta Complexidade.
2020 - Via Ministério da
Saúde: R$ 800.017,17 para
enfrentando da COVID-19”.
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Em Duas Barras, Luiz Lima
ouve demandas da população
“Com minha amiga querida Symara Souza, que me
apoiou com muita garra e muito carinho nas eleições de
2018. Ela é responsável pelos convênios do município desde
2017 e trabalha com muita honestidade. Tenho plena
conﬁança que todo nosso empenho para direcionar recursos
ao município de Duas Barras será muito válido para a
população e esses recursos muito bem aplicados e
gerenciados. Obrigado pela conﬁança e pelo carinho de
sempre!”

Visita ao projeto Passaporte
para Vitória de Sumidouro
“Uma alegria que não cabe no peito ver tantas
crianças e jovens acolhidas, praticando esportes e recebendo
noções de cidadania e competição honesta e saudável.
Bacana demais também estar com amigos que lá em 2018 me
apoiaram, conﬁaram no meu trabalho e hoje são parceiros
nesse incrível projeto chamado Passaporte para Vitória.
Obrigado ao coordenador Jonh Maick, ao prefeito Pé Liso e a
secretária de saude Analú pela conﬁança e parceria”.

Política pública e responsabilidade com recurso do mais
simples pagador de impostos levado a sério em Sumidouro
Desde que assumiu o mandato em 2019, Luiz Lima já
investiu R$ 2.988.255,94 no município, que foram muito bem
empregados nas áreas da saúde, esporte e cidadania.
“Fico muito feliz de vir até a cidade, acompanhar e
ﬁscalizar o emprego dessas verbas e constar que elas foram
realmente revertidas para o bem-estar social e cuidado da
população. Obrigado a todos os presentes na agenda:
Lelei Lima (vice-prefeito); Geovanni Castilho
(vereador); Breno Brugger (vereador); Pé Liso (prefeito);
Analu Araújo Dias (secretaria de saúde), Welbert Pedro ( meu
chefe de gabinete ); Valtair Faustino (vereador); luana
Cherene, Thiago Wermelinger e Jonh Marck, coordenador do
núcleo Passaporte para Vitória)”.

Visita à APAE de Piraí
Luiz Lima esteve na APAE de Piraí, reunido com a direção e
professores da instituição. Eles apresentaram demandas
para que possam continuar atendendo e para aumentar a
capacidade de atendimento. O deputado solicitou que a
instituição formulasse um projeto de custeio de serviços para
que o mandato possa destinar recursos para que a instituição
continue realizando o belo trabalho de acolhimento, carinho
e atenção com crianças, jovens e adultos.
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Luiz Lima visita o Carmo e fala do investimento de R$ 2.616.666,66 no município

Em visita ao município do Carmo, Luiz Lima esteve
com o prefeito Sérgio Soares; Procurador Daniel Soares;
Andrey Carvalho, secretário de Controle Interno; Marcelo
Soares, secretário de Esportes; Marcelo Gismonti, secretário
de Agricultura; Douglas Freitas, diretor de compras; Paulinho
da Barra, chefe de gabinete; Ronaldo Souza Jr., secretário de
Defesa Civil; e Rafael Rocha, representante do parceiro
político e vereador Willians Tropical (responsável por todas as
solicitações de recursos que o mandato do deputado está
enviando ao município) que, infelizmente não pode estar
presente pois foi diagnosticado com COVID-19.
“Tivemos uma ótima reunião sobre os desaﬁos na
gestão municipal e também sobre os últimos
acontecimentos na cidade, que teve políticos e ex-políticos

presos suspeitos de corrupção em contratos que envolvem a
coleta de lixo.
Fico feliz em poder colaborar com um município
pequeno, que precisa de um olhar muito atencioso do poder
legislativo para poder se manter e cuidar das pessoas. Em
2021, nosso mandato enviou R$ 2.616.666,66 para o
município através de emendas impositivas e recursos extras
para serem aplicados na saúde, infraestrutura e núcleo
esportivo.
Estamos aguardando a liberação dessas verbas, que
já estão previstas para muito em breve, e tenho certeza que
farão a diferença na vida dos carmenses, proporcionando
mais qualidade de vida e atenção no atendimento público”.

Luiz Lima conhece projeto “Meu bairro
agora é diferente” em Guapimirim
Em visita à Guapimirim,
Luiz Lima conheceu um projeto
muito bacana, chamado MEU
BAIRRO AGORA É DIFERENTE,
com horta comunitária e ações
que visam a mudança de
comportamento para uma
convivência saudável e
sustentável. Um trabalho de muita
coragem da jovem prefeita
Marina Rocha e de toda a sua
competente equipe.

INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO 26 | ações do mandato em juLho/2021

09
02

Guapimirim: sucesso de projeto
em parceria Público x Privado
Mais um caso de sucesso de parceria público x privado
que tem mudado a vida de muitas famílias em Guapimirim. O
projeto Emboço Social é uma parceria da prefeitura com a
empresa RIOMIX que funciona da seguinte forma: a prefeitura
entra com a mão de obra e a empresa com o material para o
emboço de casas de famílias carentes.
Um projeto muito bacana que devolve a dignidade, a
qualidade de vida e coloca um sorriso no rosto de quem mora
e de quem transforma essas casas. Bacana demais!

Luiz Lima visita gabinete
de vereador em Guapimirim
“Fiquei muito feliz e surpreso positivamente com a
administração que encontrei em Guapimirim. Agradeço o
vereador Jean Cardoso pela recepção e pela companhia pelo
município, mostrando as melhorias da cidade e que é
possível sim fazer uma política diferente, onde os
contribuintes desde aquele mais simples pagador de
impostos, seja beneﬁciado. Dinheiro público é do povo!”

Luiz Lima ouve demandas dos governantes e da
população em São José do Vale do Rio Preto
“Um bom legislador precisa ouvir a população,
entender, conhecer de perto a realidade daquela localidade,
muito além das necessidades do governo. Precisamos
trabalhar em consonância com o governo municipal e os
anseios dos moradores da localidade. Já disse e repito,
dinheiro público é do povo e deve ser revertido em todo tipo
de melhoria para proporcionar melhor qualidade de vida.
Nosso mandato está aberto para trabalhar na esfera federal
por São José do Vale do Rio Preto e trazer investimentos e
melhorias para o município”.

Luiz Lima se reúne com prefeito de São José do Vale
do Rio Preto e coloca mandato à disposição
“Em São José do Vale do Rio Preto na companhia do
prefeito Gilberto Esteves visitando as instalações da
prefeitura municipal que antigamente era a
Companhia de Café do Brasil. Um lugar fascinante,
repleto de história e que atualmente, após uma
reforma, abriga os funcionários de forma
transparente e prática, sem paredes, com plena
comunicação entre os funcionários. Não sou do
mesmo partido do prefeito e, como sempre digo,
pessoas são mais importantes que siglas
partidárias. Fiquei muito feliz com o que conheci e
reitero as portas abertas do nosso mandato sempre
à disposição do município”.
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História de superação em Piraí
“Em Piraí uma história me chamou muito atenção: a história
de superação do Selmo e de sua esposa, donos de um bar,
que batalharam muito, dia e noite, para formar o único ﬁlho
em direito.
Hoje, com ﬁlho advogado, Selmo me contou com
muita emoção todo esforço e dedicação para realizar o sonho
do ﬁlho Vitor, que foi um grande apoiador da minha
campanha em 2018. É inspirador ter pessoas como vocês no
caminho. Obrigado pelo carinho e conﬁança”.

Mandato de Luiz Lima já
investiu R$ 1.148.096,94 em Piraí
Desde que assumiu o mandato, em fevereiro de 2019, Luiz
Lima já investiu R$ 1.148.096,94 no município de Piraí. Os
valores foram direcionados para as áreas de saúde,
agricultura e esporte, como a implantação e renovação do
Núcleo Esportivo Passaporte Para a Vitória, que atende
centenas de crianças, dos 5 aos 15 anos em vulnerabilidade
social.
“Agradeço muito o apoio do Vitor e de pessoas como
ele, que me apoiaram em 2018 e seguem conﬁando no meu
trabalho, assim como o atual vice-prefeito, Ricardo Passos,
que era vereador na época e também acreditou que minha
eleição era possível e que teríamos uma bela parceria pela
frente”.

Luiz Lima se reúne
com prefeito de Piraí
Em Piraí, Luiz Lima e comitiva tiveram uma produtiva
agenda com o prefeito Tutuca, que os recebeu no gabinete e
contou os desaﬁos da gestão, as conquistas que já estão
acontecendo e projetando mais coisas boas para a cidade.
Também conversaram sobre a área da saúde município que
está em constante em evolução e melhorias. Visitaram o
Hospital na companhia da secretaria de saúde municipal,
Giani Gioia, que mostrou o local onde ﬁcarão as 10 UTIs que
serão credenciadas pelo governo do Estado. Entre as
demandas, auxílio para a educação, saúde e esporte, que o
mandato prontamente recebeu e já irá começar a trabalhar na
esfera federal.
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Em Piraí, Luiz Lima recebe
vereadores de municípios vizinhos
“Ainda em Piraí, recebemos o vereador Roberto
Mongin, de Miguel Pereira, que nos requisitou emendas
parlamentares e projetos sociais para o município. Depois,
nos reunimos com o vereador Marcel Castro, de Barra Mansa,
um dos poucos parlamentares que fazem oposição ao
executivo municipal. Conversamos bastante sobre o cenário
político atual, pretensões para 2022, e recebemos pedidos de
emendas para saúde e esporte. Por ﬁm, recebemos Ângelo

Bozó, 2º suplente de vereador de Itatiaia, importante e
engajado líder político. Acertamos os últimos detalhes para a
implantação do projeto Passaporte para Vitória no
município. Sexta-feira de muito trabalho (a semana toda né,
viajando pelo estado) e o sentimento de dever cumprido.
Vamos com tudo: muita garra, honestidade, transparência e
gratidão”.

ELES não torcem pelo Brasil – Luiz Lima desabafa na
Praça dos Três Poderes, em Brasília
“Pessoal, estou na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília, e indignado
com a visão pouco nacionalista, da falta de sentimento e respeito com o
nosso país. Vi muitas manifestações contra a seleção brasileira, que
perdeu a Copa América para a Argentina. Na verdade, essas pessoas não
estavam torcendo para a Argentina, elas torcem mesmo é contra o
Brasil, contra o governo brasileiro. E torcem pra dar errado. É muito triste
perceber que falta amor e nacionalismo ao nosso país. Eu sou da base do
governo e torço pelo governo e pelo Brasil. Mas eu jamais torceria
contra se fosse outra pessoa no poder. Eu quero que o Brasil dê certo. E
são essas pessoas que torcem pelo vírus, pelo desemprego, pela queda
na economia. Essas pessoas, esses políticos, não estão preocupados
com o cidadão brasileiro. A única preocupação é se manter no poder e
trazer de volta ao poder, a qualquer custo, quem transformou a política
no Brasil em um crime Institucionalizado e partidário”.
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Luiz Lima se reúne com ministro da Infraestrutura
sobre demandas de Guapimirim
Luiz Lima acompanhou o senador Carlos Portinho em reunião com ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, na
companhia da prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, e do vice-prefeito, Natalício. Em pauta, a nova concessão do pedágio
próximo a Magé e benfeitorias que possam ser angariadas para Guapimirim e municípios próximos.

Direitos de Transmissão
do Futebol Brasileiro
“É urgente e necessária a democratização da
representatividade das equipes do futebol brasileiro nas
transmissões dos jogos. Não podemos esquecer que é daí
que vem uma grande parte da receita desses clubes, e
democratizar a transmissão e repasse de verbas e mais do que
justo”.

Rodrigo Maia e a mudança
de opinião descarada
“Em 2015, o deputado Rodrigo Maia fez um discurso
defendendo o voto impresso/auditável e elogiando Jair
Bolsonaro, que também era deputado na época. Alguns anos
depois, Maia tem a desfaçatez de mentir pra si mesmo, e dizer
que a pauta do voto impresso é apenas uma questão
Bolsonarista. A política gosta da traição, mas abomina os
traidores, Rodrigo Maia. Deprimente um homem que não
honra suas próprias palavras e opinião”.
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Aumento do fundão eleitoral
Entenda como foi a votação e a posição do deputado Luiz
Lima sobre esse escárnio com o povo brasileiro.

LEI ROUANET - “Farinha pouca meu pirão primeiro”
“Farinha pouca meu pirão primeiro” essa frase popular é o
mantra de muitos artistas que hoje se manifestam contra o
governo Jair Bolsonaro. Governo que tem valorizado os
verdadeiros artistas espalhados de norte a sul do nosso país.
Artistas que, esses sim, precisam de incentivo para levar sua
arte e alegria para os brasileiros, nos milhares de municípios
do nosso país de tamanho continental. O “Projaquistão”,
artistas já consagrados se manifestam indignados porque a
fonte de dinheiro fácil secou e hoje a Lei Rouanet está sendo
trabalhada de forma eﬁcaz, pra quem promove cultura de
verdade e precisa desse apoio inicial e primordial. Viva o
nosso governo certo, correto e sempre pensando nos
brasileiros. Tenho muito orgulho, a cada dia mais, de fazer
parte”.

Parabéns, Fluminense!
“Parabéns ao tricolor carioca, o maior clube olímpico do
Brasil que aniversaria hoje, no 1ºdia das Olimpíadas de
Tóquio, no Japão. São 119 anos de muita glória e muitas
vitórias.
Um clube que carrega uma linda trajetória e uma
legião de tricolores apaixonados. Parabéns a todos que
ajudaram a construir um pouquinho dessa história tão rica,
desde os patronos, diretoria e os milhares de atletas que
tantas alegrias e troféus trouxeram para as Laranjeiras”.
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Inauguração das novas instalações da agência CAIXA na Rua da Carioca
“Estive com o meu amigo Pedro Guimarães,
presidente da CAIXA, na inauguração das novas instalações
da agência do banco na Rua da Carioca. É a agência mais
antiga da CAIXA no Brasil: desde 1861. Temos que prestigiar
e valorizar muito esses eventos. A instituição recentemente
assumiu um papel fundamental no país com o pagamento
do Auxílio Emergencial do Governo Federal a quase 70
milhões de brasileiros que sofrem os impactos econômicos
da Covid-19. O banco é ainda um agente de políticas
públicas importantes como os ﬁnanciamentos habitacional,
educacional e concessão de crédito”.

Visita ao noroeste fluminense

Luiz Lima se reúne
com apoiadores de Magé

“Como toda segunda-feira, o trabalho começou bem
cedo: em Copacabana, ministrando aulas de natação no mar.
Depois, o deputado entrou em campo. Participei de reunião
com amigos de Magé e segui viagem - cerca de 400
quilômetros, rumo ao noroeste ﬂuente, mais precisamente
em Varre-sai, município mais distante da capital ﬂuminense,
por onde começamos a nossa semana de visitas aos
municípios e completamos o mapa, conhecendo os 92
municípios do estado do Rio de Janeiro. Pessoal, não tem
jeito melhor de conhecer as realidades do que estando
presente. E é assim que nosso mandato segue trabalhando:
presente nos municípios e sempre atendo às necessidades e
possibilidades de contribuição em nível federal”.
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Luiz Lima se reúne com
prefeito de Varre-Sai
Luiz Lima foi recebido pelo prefeito de Varre-sai,
Silvestre Luiz, que no auge dos seus 89 anos, com vitalidade e
competência, mantém o município de 12 mil habitantes - o
maior produtor de café do estado - com as contas
equilibradas, ﬁgurando na rota turística estadual e, muito em
breve, com a ajuda do mandato de Luiz Lima, receberá um
núcleo esportivo Passaporte da Vitória, administrado pelo
Instituto Leo Moura Sports, com capacidade para atender até
300 crianças, dos 5 aos 15 anos, com aulas de futebol e
cidadania para tirar esses jovens da ociosidade e dar a eles a
chance de sonhar alto.

Luiz Lima confirma núcleo de
projeto esportivo em Varre-Sai
Mais que conﬁrmado! Muito em breve, Varre-Sai também
será contemplada com um núcleo da escolinha de futebol
Passaporte para Vitória, sob administração do Instituto Leo
Moura Sports.
Serão cerca de 300 crianças e jovens, meninos e
meninas, que serão atendidos pelo projeto inteiramente de
graça, incluindo uniforme e todo material utilizado nas aulas.
O valor do núcleo já foi empenhado e já está em fase de
pagamento ao Instituto, que é responsável por gerir todos os
recursos.
“Agradeço a parceria do vereador Juninho do Zé
Pedro e do prefeito Silvestre Luiz, que ajudaram a tornar esse
sonho em realidade, beneﬁciando centenas de crianças e
adolescentes que deixarão a ociosidade e terão apoio,
acolhimento e atenção proﬁssional no núcleo esportivo”.

Luiz Lima visita Natividade e conhece programa que
transformou a educação municipal
Em Natividade, Luiz Lima foi recebido pelo prefeito
Severiano Antônio e ﬁcou muito emocionado com uma
atitude que fez toda a diferença para o município dar o maior
salto do país no IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica). O prefeito investiu na educação municipal
e ofertou aos alunos material de qualidade, boa merenda e
apostou em um secretariado técnico, com conhecimento na
área e empenho para mudar a realidade.
“Desejo que Natividade seja um exemplo para os
prefeitos dos outros 91 municípios do nosso estado.
Apostando em educação de qualidade, alimentação
adequada, esporte e atenção às nossas crianças, é possível
sim transformar a nossa sociedade com cidadãos mais
preparados, conscientes e com mais oportunidades”.
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Luiz Lima recebe
demandas de Porciúncula
Já em Porciúncula, Luiz Lima foi recebido pelo prefeito
Leonardo Coutinho e pelo secretário de Saúde do município,
Higino. Conversaram bastante sobre os desaﬁos do segundo
mandato do prefeito, como as enchentes que devastaram a
cidade em 2020 e 2021 com as cheias do rio Carangola e
ocasionaram diversos transtornos e perdas. O prefeito
solicitou ajuda para liberar, junto ao ministério da Cidadania,
dois convênios para construção de centros esportivos no
município. Obviamente Luiz Lima colocou o mandato à
disposição para ajudar a resolver essa pendência e para
ajudar a levar emendas que possam colaborar com o
desenvolvimento do município.

Lançamento projeto Passaporte para Vitória em Itaperuna
“Fico muito feliz em poder proporcionar
para centenas de crianças e jovens, graças ao
nosso mandato, a oportunidade de praticarem
esporte no tempo ocioso, e de voltarem a sonhar
grande, graças ao esporte. Contei um pouquinho
da minha história como atleta, professor e
deputado e espero que essa troca, esse contato,
possa inspirar ainda mais essa juventude a
continuar no caminho certo”.
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Italva será contemplada com dois projetos
sociais viabilizados pelo mandato do deputado Luiz Lima
Em Italva, Luiz Lima foi recebido pelo prefeito Leo
Pelanca e pelo presidente da câmara, o vereador Bezerra.
“Conversamos bastante sobre as gestões anteriores
que, infelizmente devastaram o município. Você sabia que
Italva é o único município do Rio de Janeiro que não tem sede
própria a prefeitura? Colocamos nosso o mandato à
disposição para resolver questões pertinentes do município
nos ministérios da Educação, Saúde, Cidadania e MeioAmbiente.
Italva será o único município do estado a receber dois
projetos simultâneos do nosso mandato: o projeto Vida em
Movimento, sob administração da Casa do Pai e o projeto
Passaporte para Vitória. Juntos, os dois projetos podem
atender quase 500 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e
idosos, em situação de vulnerabilidade social”.

Luiz Lima é recebido na Câmara dos
vereadores de São José de Ubá
“Conversamos muito sobre os cenários políticos e a
polarização que existe há muita anos no município, as
condições e necessidades da cidade, e a possibilidade de
captação de recursos em Brasília. Nosso mandato está a
inteira disposição para colaborar com o município e na
qualidade de vida dos moradores. Agradeço imensamente a
todos que receberam a mim e a minha equipe com muito
carinho e atenção”.

Atitude de vice-prefeito de Santo
Antônio de Pádua emociona Luiz Lima
“Atitudes singelas revelam muito sobre quem são as
pessoas. Fui surpreendido pelo vice-prefeito de Santo
Antônio de Pádua em uma ação muito bonita, de amor e
compaixão ao próximo. Que possamos olhar nossos
semelhantes com mais amor, sem prepotência e mais
igualdade”.
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Laje do Muriaé será contemplada com núcleo
do projeto esportivo Passaporte para Vitória
Luiz Lima esteve em Laje do Muriaé com prefeito
Netinho, vereador Juninho Paca, presidente da câmara do
município e secretários municipais. Na reunião foi relatado a
situação de diﬁculdade e pobreza do município. Ao assumir o
cargo, o prefeito fez um levantamento que mostra o
município na triste lista de extrema pobreza.
“Nosso mandato está de portas abertas é muito
empenhado em trabalhar para ajudar o município. A boa
notícia é que vamos implantar na cidade, via emenda
parlamentar do nosso mandato, um núcleo do projeto
esportivo Passaporte para Vitória, sob administração do
instituto Leo Moura Sports, que pode atender até 300
crianças, de ambos os sexos, dos 5 aos 15 anos, ofertando
esporte, cidadania e acolhimento no tempo ocioso.
Também vamos buscar, junto aos ministérios,
recursos e melhorias para o município que carece de muita
atenção.
Laje do Muriaé, infelizmente, possui grande
diﬁculdade na geração de emprego por conta da carga
elétrica baixa no município, que não atrai a instalação de
empresas e fábricas, por exemplo. Vamos juntos mudar essa
realidade!”

Mandato de Luiz Lima já investiu R$ 3.648.114,10 em Miracema
Em Miracema, Luiz Lima esteve com o prefeito
Clovinho, o secretário de educação, esporte, lazer, cultura e
turismo, Charles Magalhães e Fichinha, coordenador do
núcleo do projeto Passaporte para Vitória de Miracema.
“Nosso mandato já investiu na cidade R$
3.648.114,10 que foram empregados na área da saúde,
enfrentamento da pandemia da COVID-19 e esportes - com a
implantação e renovação do núcleo esportivo Passaporte
Para Vitória, sob gestão do Instituto Leo Moura Sports, que
oferta aulas de cidadania e futebol a meninos e meninas, dos
5 aos 15 anos, inteiramente gratuita, incluindo uniforme e
material”.

Núcleo esportivo de Santo Antônio de Pádua recebe Luiz lima
“Eu e minha equipe visitamos o núcleo do projeto
Passaporte para Vitória em Santo Antônio de Pádua e o que
encontramos por lá enche nosso coração de alegria e a alma
de esperança. Ver as crianças praticando esporte, ouvir dos
pais e mães a alegria de ter um ﬁlho praticando esporte e
tendo toda assistência necessária, é muito emocionante.
Uma equipe focada, responsável e com muito amor
pelo que faz. Valeu, pessoal! Muito obrigado por toda
dedicação e empenho com esse projeto tão importante e
especial para mim e centenas de pessoas”.
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Luiz Lima visita núcleo Passaporte para Vitória de Miracema
“Visitando o núcleo do projeto Passaporte para Vitória de
Miracema e a alegria não cabe no peito. Cada polo que eu
visito, com cada criança que eu converso, cada pai ou mãe
com quem eu tenho a oportunidade de falar, me dão a
certeza que eu estou no caminho certo.
Sou muito grato a Deus e a todas as pessoas que
acreditaram em mim para representar o Rio de Janeiro na
Câmara Federal, à toda minha equipe que é muito engajada e
competente e todas as pessoas envolvidas que tornam esse
sonho uma realidade. É só o começo, pessoal! Juntos vamos
mais longe!”

Mandato de Luiz Lima
já investiu R$ 1.327.666,66
em Cambuci
“Em agenda no município de Cambuci, visitamos o
campo do Suburbano, onde funcionará o núcleo esportivo
Passaporte para Vitória, fruto de emenda parlamentar do
nosso mandato. Fomos recebidos pelo Sr. Pedro, zelador que
cuida do campo com muito carinho; Sisi, professor de
educação ﬁsica; Alex, presidente do Suburbano; Oscar Mello,
vereador; e Andreverson, ex-jogador de futebol e
coordenador do núcleo.
Também nós reunimos com o prefeito Marquinhos,
acompanhados do vereador Oscar Mello. Eles nos relataram
muitas diﬁculdades do município, herança de governos
passados e solicitaram auxílio junto aos ministérios e
secretarias estaduais para tirar diversos projetos do papel e
levar investimentos para o município. Nosso mandato fará
essa ponte entre os poderes e temos certeza que será uma
parceria vitoriosa para Cambuci.
Nosso mandato já investiu R$ 1.327.666,66 no
município para investimentos em saúde e esporte. Vale
lembrar que desse valor, R$ 351.666,66 serão enviados
diretamente ao Instituto Leo Moura Sports, responsável pelo
núcleo esportivo que ofertará esporte e cidadania a cerca de
300 crianças e jovens, de ambos os sexos, dos 5 aos 15 anos”.
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Luiz Lima visita projeto Passaporte para Vitória em Aperibé
“Esporte: pilar da educação e uma importante ferramenta de
transformação social e inclusão. Através de emendas no
nosso mandato, já viabilizamos 33 núcleos do projeto
Passaporte para Vitória pelo estado do Rio de Janeiro. São
cerca de 9.000 crianças assistidas pelo projeto com aulas de
futebol e cidadania, além de todo material e uniforme
inteiramente gratuitos. Sou muito grato de poder incluir o
esporte na rotina dessas crianças e jovens que antes
passavam o dia na ociosidade e, agora, elas têm a chance de
sonhar”.

Mandato de Luiz Lima já investiu R$ 1.500.000.00 em Itaocara
“Encerrando em Itaocara a nossa semana de visitas ao
noroeste Fluminense. Nos reunimos com o Prefeito Geyves
Maia, o vice-prefeito Heriberto de Oliveira e Rodrigo Aguiar,
importante liderança política do município.
Nosso mandato já investiu R$ 1.500.000.00 no
município para incremento na área de saúde. Destaco a
seriedade e competência do prefeito e do vice-prefeito na
gestão desses valores que foram muito bem aplicados e
ﬁzeram a diferença na vida da população.
Esse é o nosso papel na política: ser útil, ajudar a
construir pontes, aproximar os municípios do poder
legislativo federal e estadual, para levar investimentos e
desenvolvimento para todo o nosso estado”.

giro da assessoria

Assessor Fernando Marlos com Pedro Magaldi,
Leandro Santos e Angelo Alvarenga, em Itatiaia

Chefe de Gabiete: Welbert Pedro

Assessor Fernando Marlos e Itamar
Cristino, em Porto Real

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
+55 61 3215 5504
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Assessor Fernando Marlos com professor Joel, Kaique, Cássio,
vereador David Nogueira e Cíntia Ellen, em Valença

Assessor Fernando Marlos e Luís Carlos Fu, em Rio das Flores

Jhonathan Karatê e assessor Fernando Marlos, em Piraí

Luiz Lima com assessoria em Laje do Muriaé

Assessor Fernando Marlos com Anderson Lopes
(Superintendente de Esportes de Inclusão - Estado RJ), Jonas
Licurgo e assessor Luiz Antônio, no Rio de Janeiro

Luiz Lima com assessoria, iniciando a visita
aos municípios do noroeste Fluminense

Assessores e Luiz Lima em Nova Friburgo, na Pizzaria Califórnia

