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Luiz Lima presta contas
do mandato para friburguenses
Luiz Lima gravou vídeo direcionado aos moradores de
Nova Friburgo, onde prestou contas do mandato e das
emendas enviadas ao município no montante de
R$3.276.837,31 (emenda parlamentar individual 2021). Os
valores foram destinados da seguinte forma:
- AFAPE (custeio saúde) - R$800.000,00 - custeio de
Serviços ambulatoriais em saúde;

- Hemocentro (investimento em saúde) - Serviços de
Hemoterapia e Hematologia - R$800.000,00
- PAB (investimento em saúde - mobiliário e equipamentos
em saúde) - R$104.265,69

- APAE (custeio saúde) - R$200.000,00 - custeio de serviços
em saúde;

- Instituto Léo Moura - R$703.611,62 - 2 núcleos de
escolinhas de futebol do Projeto Passaporte Para Vitória, que
serão implantados no Cônego, Olaria, Lumiar e São Pedro da
Serra. ***

- Casa da Criança e do Adolescente (custeio saúde) R $ 4 9 8 . 9 6 0 , 0 0 - A c o m p a n h a m e n t o Te r a p ê u t i c o
Especializado para crianças, adolescentes e suas famílias;
vítimas de violência doméstica e intrafamiliar;

- Sociedade Musical Beneﬁcente Campesina Friburguense R$170.000,00 (investimento na compra de instrumentos
musicais)***
*** Recursos irão direto para as instituições.
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Circuito Faberj Águas Abertas é realizado
através de emenda parlamentar de Luiz Lima

Através de emenda parlamentar do mandato de
Luiz Lima no valor de R$ 661.999,93 foi viabilizada a
realização do Circuito Faberj Águas Abertas, que
contou com a participação de dezenas de atletas,
crianças, jovens e idosos em Rio da Ostras-RJ.
“Me senti muito realizado, com a sensação de dever
cumprido, a cada pessoa com sorriso no rosto que eu

via saindo do mar.
Sou muito grato a todos que depositaram em mim lá
em 2018 um voto de conﬁança e continuam
conﬁando e apoiando o meu trabalho. Meu muito
obrigado também a minha equipe, aos meus amigos
e a todos que, de algum forma, contribuíram para que
esse sonho se tornasse realidade”

Deputado Bibo Nunes visita
gabinete de Luiz Lima

Votação da PEC dos Precatórios

Parlamentares conversaram sobre a PEC dos Precatórios.

“Mais uma vez, a esquerda segue fazendo o inútil
papel de oposição por oposição, remando contra o Brasil”.
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Chefe de Gabinete de Luiz Lima visita
produção artesanal de sabão ecológico

Em Cantagalo, na região serrana do Rio de Janeiro,
Welbert Pedro visitou a LimpEco, produção artesanal
de sabão ecológico produzido por mulheres que
utilizam o óleo de soja que seria descartado após o
uso.
“O LimpEco, além de fonte de renda para essas
mulheres batalhadoras, é uma forma sustentável de

destinar o óleo de cozinha, que é altamente poluente
se descartado incorretamente. Um trabalho que
merece todo nosso reconhecimento e apoio, assim
como das iniciativas pública e privada que podem
colaborar para fortalecer e expandir a iniciativa para
outros municípios”.

Lição de Honestidade

Luiz Lima recebe em
Brasília prefeito de
Queimados, na Baixada
Fluminense

Luiz Lima se emociona com lição de honestidade
do morador da Cidade de Deus, que ganha a vida nos
semáforos do Rio de Janeiro.
“Matheus, obrigado pela sua gentileza, nobreza
que me emocionou! Que possamos transformar o
nosso país com mais ações e menos discursos!
Obrigado por nos encher de esperança”.

Glauco Kaizer apresentou diversos dados e
demandas do município, principalmente
relacionados à área da saúde.
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Prefeita de Guapimirim
se reúne com Luiz Lima
Marina Rocha, primeira mulher eleita para o
executivo do município, esteve em Brasília
detalhando as demandas de Guapimirim para o
deputado Luiz Lima.

Luiz Lima se reúne com atletas e membros de
entidades do esporte para debater a LEI PELÉ

Luiz Lima recebeu em seu gabinete em Brasília,
Yane Marques – atleta olímpica do pentatlo,
Presidente da Comissão de Atletas do Comitê
Olímpico do Brasil (CACOB), Diogo Silva - Atleta
Olímpico de Taekwondo, membro da CACOB e
diretor de Advocacy da ONG Atletas pelo Brasil; e
Hortência Marcari - Atleta Olímpica de Basquete e
membro da CACOB, para debaterem sugestões para
reformulação da Lei Pelé, que está sendo

desenvolvida dentro da comissão especial da qual
Lima é vice-presidente.
A Lei Pelé está dentro do Plano Nacional de
Desporto, que dirige as Políticas Públicas voltadas
para o esporte nos próximos anos. Importante
lembrar que a Lei Pelé é de 1998 e agora, 23 anos
depois, está sendo reformulada de maneira mais
abrangente e justa.

INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO 29 | ações do mandato em novembro/2021

05
02

Prefeito de Casimiro de Abreu vai à Brasília
agradecer Luiz Lima por investimentos no município
Ramon Gidalte, prefeito de Casimiro de Abreu, esteve
no gabinete de Luiz Lima para agradecer os
investimentos no município feitos através de emenda
parlamentar enviada por Luiz Lima e ressaltou a
importância da implementação do núcleo esportivo
Passaporte para Vitória para as crianças e jovens da
cidade.

Comitiva de Cantagalo apresenta demandas a
Luiz Lima, que anuncia investimentos no município

Luiz Lima recebeu em Brasília o Prefeito de Duas
Barras, Dr. Fabrício; o vice-prefeito, Bananeira e o
secretário de obras, Dr. Marco Antônio, que
apresentaram as seguintes demandas:
R$ 350.000 para modernização de infraestrutura
para esporte (reforma de quadra poliesportiva);
R$169.000 para implantação do projeto Vida em
Movimento (núcleos esportivos de ginástica,
funcional e dança que atende até 180 adultos e
idosos);
Construção de oito “academias ao ar livre” nas

seguintes localidades: Duas Barras - Centro; Monnerat
- Centro; Bonanza; Caixa D’água; Recanto da Vitória;
Holofote Merilim; Vargem Grande e Fazenda do
Campo.
Luiz Lima aproveitou a ocasião e anunciou para o
município a implementação em dezembro do núcleo
extra da Escolinha de Futebol do Projeto Passaporte
Para Vitória, sob gestão do Instituto Léo Moura, para
meninos e meninas com idades entre 5 e 15 anos,
conquistada à pedido do secretário de esportes,
Joverson Lopes, o Jojô.
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Luiz Lima recebe título de
cidadão mangaratibense
Título foi ofertado pelo vereador João Felippe, o mais
novo vereador eleito da história de Mangaratiba.

Disciplina, humildade, vontade de aprender,
responsabilidade e muito amor pelo trabalho:
qualidades mínimas para ser um bom político e
fazer a diferença na sociedade.

Em Lumiar, Luiz Lima
visita eleitor de 92 anos
Em agenda pelo distrito de Lumiar, Luiz Lima fez
questão de visitar o senhor Ivan, seu eleitor de 92
anos, que o recepcionou com muitas histórias
bacanas e muita sabedoria.

Luiz Lima anuncia projeto esportivo em
Lumiar para atender até 300 crianças e jovens
Em visita à Lumiar, distrito de Nova Friburgo onde
moram aproximadamente 6 mil pessoas, Luiz Lima
anunciou a implementação do projeto Passaporte
para Vitória no distrito.
“Será um impacto positivo muito grande para a bela
localidade que está distante apenas 30 km do centro
de Nova Friburgo mas que, infelizmente, é muitas
vezes esquecida pelo poder público. Obrigado ao
meu chefe de gabinete Welbert Pedro e assessores
pelo empenho e dedicação a esse projeto tão
bacana, que muda vidas para sempre”.
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São Pedro da Serra, na região serrana do RJ, também
será contemplada com o projeto Passaporte para Vitória
“Só agradecer pela oportunidade de
estar deputado federal e através de
muito trabalho poder fazer a diferença
na vida das pessoas. Muito obrigado à
minha equipe e meus amigos pelo
empenho e dedicação para que o
Passaporte para Vitória seja uma
ferramenta de inclusão e
desenvolvimento social”.

“Acreditar em um
mentiroso compulsivo
como Lula é colocar
em risco as futuras
gerações do nosso
país.”

Em discurso, Luiz Lima
mostra quem é o
verdadeiro genocida
das Américas: Hugo
Chavéz; e ressalta
média brasileira de
vacinação
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Luiz Lima apresenta assessor parlamentar de orçamento
“Amigos, vocês já me ouviram falar a frase “ninguém
vence sozinho” e eu volto a repeti-la. No vídeo
comigo é o Jeﬀerson Viana, meu assessor
parlamentar que cuida com muita responsabilidade
da execução orçamentária das emendas, desde o
início até elas chegarem aos municípios, faz a
ﬁscalização do emprego dessas verbas, e também
cuida dos trâmites administrativos do gabinete.
Jeﬀerson têm 18 anos de Câmara dos Deputados.
Entende e coloca em prática todo o necessário para
que o nosso mandato seja efetivo para a sociedade,
assertivo nas escolhas e gere sempre impacto
positivo para a vida das pessoas. Ao Jeﬀerson, minha
equipe comprometida e a todos que realizam o
trabalho com carinho e dedicação, meu muito
obrigado e admiração. Ninguém vence sozinho!”.

Em Nova Friburgo, Luiz Lima prestigia
a Copa TUTTI- FRUTI de Futebol Master

Luiz Lima se reúne com apoiadores em Paraty
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Luiz Lima visita projeto social de Jiu-Jitsu em Paraty
Ainda em agenda em Paraty, Luiz Lima visitou o
projeto social do professor Edgar Moura, que
ministra aulas de Jiu-Jitsu para dezenas de crianças e
jovens do município.
“Me somo à iniciativa com a certeza de que juntos
vamos mais longe e podemos fazer a diferença para
mais pessoas. Quero que o nosso mandato seja a
escada de oportunidades para fomentar essa e
outras importantes ações esportivas no município de
Paraty.”.

Luiz Lima visita Angra dos Reis e se reúne com vice-prefeito
Dr. Christiano Alvernaz e Luiz Lima conversaram sobre políticas públicas esportivas para o município.

“Para a esquerda,
é crime você
ter sucesso”
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Luiz Lima recebe ex-presidente do
Conselho Nacional de Educação Física
Luiz Lima e Jorge conversaram sobre importantes demandas para garantir a legitimação e

Luiz Lima discursa sobre a
importância dos eventos
esportivos para fomentar
a economia, o turismo
e o setor hoteleiro.

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
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