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Debate CNN
“Estão batendo palmas para

atitudes contra a democracia”

Luiz Lima par�cipou de debate no #VisãoDoPoder com o deputado Marcelo Freixo como oponente.
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Visita os Centro de ao Centro
de Lançamento de Alcântara 

A convite do ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Marcos Pontes, Luiz Lima 
integrou a comi�va que realizou visita técnica ao Centro de Lançamento de Alcântara, no estado do Maranhão. 
A base é considerada uma das melhores do mundo pela sua localização geográfica, por estar a dois graus da 

linha do Equador, que auxilia o impulso dos lançadores e assim favorece a economia do propelente u�lizado nos 
foguetes sendo es�mada uma economia em até 30 % de combus�vel.

A verdadeira
face do 

governador 
Wilson Witzel 

m vídeo gravado na serra de ETeresópolis, Luiz Lima comentou a 
face cruel e a incapacidade de 

administração do governador Wilson 
Witzel, envolvido em diversos escândalos 
de corrupção e enfrentando um processo 
de impeachment na Alerj. 

https://www.instagram.com/tv/CBrDDvzJa_L/?utm_source=ig_web_copy_link


”Devemos ocupar espaços democraticamente”
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Luiz Lima destina 5 respiradores
e ventiladores de UTI para Nova Friburgo 

No dia 13 de junho, em teleconferência com a 

“Delegada Danielle chegou ate  ́ mim a 

necessidade de requisitar ao minstério da 

Saúde o envio de equipamentos para Nova 

Friburgo, visando o tratamento de pacientes 

contaminados pela COVID-19. Em 15/06 minha 

equipe remeteu ofićio ao Ministeŕio em atençaõ  

ao nosso apelo e hoje, 28 de junho, recebemos a 

confirmaçaõ  de que o nosso pedido foi deferido. 

Nova Friburgo possui um lugar muito especial no 

meu coraçaõ , desde a minha adolescência, e fico 

imensamente feliz de poder trabalhar para ajudar 

a cidade que me abraçou com tanto carinho. 

Agradeço ao li d́er do PSL na Câmara dos 

Deputados, Deputado Federal Felipe Francischini, 

do ministro da Saud́e, Eduardo Pazuello, e do 

presidente Jair Bolsonaro. Tenho certeza que esses aparelhos chegaraõ  em um momento crucial para cuidado da 

populaçaõ  e retomada da economia local. Juntos somos mais fortes e vamos mais longe”.
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Prorrogação do Auxílio Emergencial
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uiz Lima participou, no Palácio do Planalto, da Cerimônia que confirmou a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais Ldois meses. “Orgulho de fazer parte de um governo que naõ  se preocupa em fazer propaganda do que faz, ele 

simplesmente se preocupa com os brasileiros”.
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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

Chefe de Gabiete: Welbert Pedro                        Assesssoria de Comunicação: Nathália Emerick                        Diagramação: Felipe Torres (ditorres.com)
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