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“A Cedae vende e produz esgoto enquanto
o governador está de férias na Disney”

N

o início do mês de fevereiro, Luiz Lima se
pronunciou na Tribuna da Câmara dos
Deputados sobre a crise na Cedae e o
abastecimento de água contaminada com Geosmina. Em

meio ao caos, o governador Wilson Witzel decidiu rar
alguns dias de férias com a família na Disney. Luiz fez duras
crí cas à postura do governador e à direção da Cedae.
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Luiz Lima visita sul-fluminense

uiz Lima visitou o sul ﬂuminense acompanhado de
alguns assessores. Luiz esteve em Ita aia, Resende,
Porto Real e Qua s. A assessoria, composta por seu
chefe de gabinete, Welbert Pedro, e o assessor
parlamentar Fernando Marlos, ainda visitaram Piraí,
Mendes e Paulo de Fron n.
Em Ita aia, Luiz Lima se reuniu com o vice-prefeito
Jabá e o vereador Vaninho, para tratar da necessidade de
construção de uma via subterrânea de acesso direto à
Ita aia. Já em Porto Real, o deputado esteve com o
prefeito Ailton Marques, para conhecer as demandas da
cidade e reforçar a disponibilidade do mandato para o
município. Esta foi a quarta vez que Lima visitou a cidade.
Luiz também esteve com o famoso jogador de
futebol Jadson, mais conhecido como professor Jajá, que
colocou seu nome à disposição para concorrer ao cargo de
vereador na cidade de Porto Real, no pleito de outubro.
Em qua s, o deputado se reuniu com o vereador
Maninho, com o prefeito Bruno de Souza e com o
secretário de Esportes, Willian. No município de Resende,
Luiz Lima se reuniu com o secretário de Esportes, Davi,
para debater sobre a construção de uma piscina semiolímpica na cidade.
Welbert Pedro e Fernando Marlos deram
con nuidade às visitas. Em Piraí, a dupla se reuniu com
orientadoras pedagógicas da região sul-ﬂuminense para

discu r a Proposta de Emenda à Cons tuição (PEC) para
melhorar a qualidade da educação e a situação de
trabalho dos proﬁssionais do magistério; se reuniram com
líderes que ajudaram na campanha de Luiz Lima em 2018
e com os vereadores Dr. Ricardo Passos, Darley, Alex e
Junior Rocha, para debater o cenário polí co da região
para as próximas eleições.
Eles es veram em Mendes, com o secretário de
Saúde do município, Ismael Gomes tratando de assuntos
referentes a pasta e também sobre as eleições 2020.
Finalizando o tour, em Paulo de Fron n, se reuniram com
o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Renda, Ciência e Tecnologia, Marcos Burugudu, e
re c e b e ra m a l g u m a s d e m a n d a s d o m u n i c í p i o,
principalmente, ligadas ao turismo da cidade.
“Visitar os municípios é sempre a melhor forma de
aproximar o nosso mandato das pessoas. Conhecemos de
perto as necessidades da administração pública,
conversamos com as pessoas nas ruas e ouvimos
sugestões para que o nosso mandato seja ainda mais
eﬁciente. Es ve no sul-ﬂuminense na minha précampanha, durante a campanha e após eleito deputado
federal. Agora, vamos pleitear junto às pastas na esfera
Federal as necessidades municipais e con nuar o nosso
trabalho de ﬁscalização”, ﬁnalizou Luiz Lima.
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Visita à Nova Friburgo

L

uiz Lima esteve presente na tradicional Festa
Tropical, no Nova Friburgo Country Clube,
fes vidade que abre o carnaval no município. Ele
aproveitou o ﬁnal de semana na serra para conhecer o
Centro de Treinamento Tá co Oodaloop, em Nova
Friburgo. “Foi muito bacana par cipar da inauguração
deste moderno clube de ro na companhia de amigos e
instrutores experientes e muito atenciosos”.

Nosso país está dividido entre
CORRUPTOS e NÃO CORRUPTOS”
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Luiz Lima participa da
cerimônia do
Centenário Olímpico
“Uma grande alegria pra mim que, por
muitos anos, defendi a bandeira do Brasil dentro
das piscinas e ve a honra de par cipar das
Olimpíadas de Atlanta 1996 e Sydney 2000”.

Sobre a greve de policiais no Ceará:
assista com atenção o posicionamento do deputado Luiz Lima
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Ao General Décio Brasil:

“

Ao meu amigo General Brasil, obrigado pela sua
dedicação ao esporte! O senhor é uma pessoa
íntegra, correta, um verdadeiro homem do Esporte!
Você esteve à frente da Secretaria Nacional de Esporte
durante vários meses, sempre aberto ao diálogo,
escutando todos nós com muita atenção. Agradeço
demais por sempre ter me recebido tão bem.
Infelizmente, muitas vezes pessoas técnicas e sérias são
subs tuídas dentro de um jogo polí co que está muito
longe de se assemelhar as regras do próprio esporte.
Somos pessoas disciplinadas e dedicadas, estou me
transformando em um polí co de fato, após um ano de
mandato como Deputado Federal e jamais vou me
permi r perder a essência do Esporte. General Brasil,
estou triste com a sua saída, lamento demais ter sido
surpreendido também com essa no cia nesse momento.
Como deputado federal, atleta olímpico, ex-secretário
nacional do esporte de alto rendimento, professor de
educação sica e um atuante membro da Comissão do
Esporte da Câmara dos Deputados, estou aprendendo na
prá ca que a polí ca na maioria das vezes é uma prova
individual. Apesar de ser da base do governo, trazendo
comigo toda uma vida dedicada ao esporte, ﬁquei
decepcionado por em nenhum momento ter sido
consultado ou sequer procurado para uma conversa.
Fique absolutamente certo que como cidadão sou muito

grato ao seu esforço e de toda a sua equipe. Sigamos em
frente, vamos fazer sempre o melhor, sigo aqui nadando
em vários momentos sozinho, mas com a mesma
coragem e dedicação. General Brasil, um forte abraço do
amigo e admirador, Luiz Lima.
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