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Presidente Jair Bolsonaro
agradece apoio de Nova Friburgo
e toda região serrana

N

o dia 26 de agosto, durante reunião no Palácio
do Planalto, juntamente com os demais
deputados federais da ala Bolsonarista, o
presidente Jair Bolsonaro fez questão de agradecer o
apoio de Nova Friburgo e demais municípios da região
serrana. “Em 2018, no segundo turno, Bolsonaro

recebeu 72,83% dos votos válidos em Nova Friburgo,
cidade que também me abraçou e apoiou minha
campanha com muito carinho e me presenteou com uma
votação muito expressiva, traduzida de conﬁança e
esperança”.
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Luiz Lima se reúne com Bolsonaro
e deputados Bolsonaristas

uiz Lima esteve em reunião com o presidente Jair Bolsonaro e deputados da base bolsonarista. “Muito orgulho
por fazer parte desse me e gra dão por tanto aprendizado diariamente, por poder trabalhar pelo Rio de Janeiro e
por todos que conﬁaram em mim em 2018. Retribuir a conﬁança de cada um de vocês não tem preço. Juntos e
caminhando em frente com o nosso presidente que não se rende a pressão e mantém a sua essência e seu coração pelo
Brasil. Somos todos Bolsonaro, estamos cada dia mais unidos!”
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Luiz Lima foi o primeiro parlamentar
a denunciar o governador Wilson Witzel
por possíves desvios na saúde

“

Wilson Witzel NUNCA me enganou. Com
discurso de nova polit́ ica, e na contramao
̃ do
seu discurso de campanha, cometeu os
mesmo erros de outros governos e as mesmas
velhas prat́ icas de nomeaçao
̃ de secretaŕ ios sem
levar em consideraçao
̃ a tecnicidade do indicado,
em troca de apoio polit́ ico. No dia 22 de dezembro
de 2018, ainda antes da posse, eu fui surpreendido
pela indicaçao
̃ de Felipe Bornier na secretaria de
Esportes e Pedro Fernandes na secretaria de
Educação. Externei minha indignação em um
comentaŕ io que acabou censurado na pag
́ ina do
governador. Clarissa Garotinho, ﬁlha de dois exgovernadores que tambem
́ já foram presos e
ajudaram a afundar o nosso estado, emplacou o
marido em um cargo na secretaria de turismo.
Witzel se mostrou um traíd or ambicioso e
trapalhao
̃ . No inić io da pandemia, eu fui o primeiro
parlamentar a denunciar ao MPE e ao TCE
possiv́ eis falcatruas do governador, secretaŕ ios e
fornecedores. Nao
̃ deu outra. Agora, assistimos,
nao
̃ tao
̃ incred
́ ulos assim, o inić io de um desfecho
trag
́ ico para Witzel e seus comparsas.’’

Luiz Lima comenta afastamento do governador
Wilson Witzel em entrevista para a CNN
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Participação no
Programa
Pró-Brasil

O

governo vai apresentar o programa Pro-́
Brasil - que deixou de ser uma lista de obras a
serem ﬁnanciadas com dinheiro do
orçamento pub
́ lico para ser um plano de açao
̃ com
foco no emprego e na renda. Assista a participaçao
̃ do
deputado Luiz Lima no Jornal da Cultura falando sobre
o tema.

Luiz Lima solicita revitalização da BR-393
ao Ministério da Infraestrutura

O

deputado Luiz Lima solicitou ao ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, medidas
urgentes para revitalização do asfalto da BR-393,
entre os municípios de Santo Antônio de Pádua, no Estado do
Rio de Janeiro, e Pirapetinga, no Estado de Minas Gerais, com
o intuito de promover um trânsito seguro de veículos e

respectiva segurança da população que ali se desloca. O
trecho em questão encontra-se em estado lastimável de
conservação e trafegabilidade. A quantidade de buracos
existentes na rodovia não só traz prejuízos ﬁnanceiros para os
seus usuários como pode acarretar em risco de vida para os
motoristas e moradores da região que transitam pela estrada.

Chefe de Gabinete de Luiz Lima visita Macuco

A

caminho da região Noroeste
para reuniões, o chefe de
gabinete do deputado Luiz
Lima, Welbert Pedro, deu uma pausa
na viagem e se encontrou com o
vereador Diogo Latini e com a
secretária de educação do município,
Luciana Boaretto, que tem feito um
brilhante trabalho no município de
Macuco. Um encontro inesperado,
porém, produtivo.
“Vamos trabalhar, para atender as
demandas, buscando fortalecer ainda
mais a educação deste município que
nos acolhe com muito carinho”
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Luiz Lima e o Senador Flávio Bolsonaro
destinam milhões para o
enfrentamento do Coronavírus

E

m um trabalho conjunto de atenção ao interior do estado, Luiz Lima e o Senador Flávio Bolsonaro, juntos,
destinaram alguns milhões de reais para o enfrentamento do Coronavírus.

Rio das Ostras, na Região dos Lagos, recebeu R$ 1.958.416,03;
Rio Claro, no Médio Paraíba, recebeu R$ 1.939.272;
Cantagalo, na Região Serrana, recebeu R$ 2.229.043,03.

Os recursos já foam pagos e já estão à disposição na conta dos Fundos Municipais de Saúde das cidades
contempladas.
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Luiz Lima protocola Projeto de Lei pela
valorização do atendimento odontológico pelo SUS

O

deputado Luiz Lima protocolou o projeto de lei
4157/2020, que torna obrigatoŕ ia a prestaçao
̃ de
assistência odontolog
́ ica a pacientes em regime de
internaçao
̃ hospitalar aos portadores de doenças crônicas e
aos pacientes em regime de atendimento ou de internaçao
̃
domiciliar.
É importante ressaltar que o projeto nao
̃ tem por
objetivo apenas garantir aos pacientes internados a correta

higienizaçã o bucal, mas sim proporcionar o devido
atendimento odontolog
́ ico com objetivo de diagnosticar e
tratar tempestivamente toda e qualquer patologia bucal que
possa contribuir para o desenvolvimento de possíveis
infecções. O cuidado é especialmente indicado para o
paciente internado, cujo comprometimento clin
́ ico pode
aumentar sua vulnerabilidade a infecçoe
̃ s ou outras doenças,
prolongando, assim, o tempo de internaçao
̃ e os custos.

Permanencia vitalícia
no STF desequilibra
a governabilidade
do Brasil

“

Onze ministros que não passaram pelo crivo das
urnas e usufruem da vitaliciedade do cargo até os 75
anos de idade. A permanência vitalícia dos membros
do STF desequilibra a governabilidade do Brasil. Será
saudável a nossa democracia?”

14 anos da Lei
Maria da Penha

N

o dia 27/03/2019, com exatos 55 dias àfrente do
seu primeiro mandato parlamentar, o deputado
Luiz Lima teve a honra de ter seu primeiro projeto
de lei aprovado pela Câmara dos Deputados. O PL fazia uma
importante melhoria na Lei Maria da Penha, para dar mais
celeridade ao processo de divoŕ cio e resguardar ainda mais
a vit́ ima do seu agressor. O PL uniu o Congresso: Lima foi o
primeiro deputado do PSL, dentre os 55 deputados àep
́ oca,
e o primeiro do Congresso de primeiro mandato, dentre
deputados e senadores, nesta legislatura, a aprovar um
projeto de lei. “Pra mim éuma honra ter colaborado para
aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, que hoje completa 14 anos

Chefe de Gabiete: Welbert Pedro

e faz a diferença na vida de muitas mulheres que,
infelizmente, sofrem violência domeś tica. Elas nao
̃ estao
̃
sozinhas. Seguimos aperfeiçoando leis, aumentando a pena
para agressores e protegendo as vit́ imas e seus familiares
para que consigam recomeçar a vida”.

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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Luiz Lima se reúne com lideranças em Nova Friburgo

O

deputado Luiz Lima esteve
em Nova Friburgo, região
serrana do estado do Rio de
Janeiro, reunido com lideranças locais
para tratar das eleições de 2020, que
será realizada em novembro.

Projeto DAS
Fake News

“

O projeto das fakenews no Congresso
nasceu da comunhao
̃ de interesses da
oposição e de certas lideranças do
Senado e da Câmara e virou apenas palanque
para ataques ao presidente Jair Bolsonaro.
Vejo nesse debate um grande um problema
polit́ ico. Ninguem
́ sabe aonde quer chegar e
todos se deixam guiar pelos holofotes da
mid
́ ia. Convidar um youtuber famoso pelas
brincadeiras mais idiotas possiv́ eis e voraz
crítico do governo para a discussão não
agrega nada para o debate seŕ io e teć nico
que deveria ser feito sobre os limites de uma
imprensa tendenciosa, fakenews e censura
nas redes sociais. Estao
̃ somente jogando
para torcida. Deputado Rodrigo Maia, como
bem o senhor disse no seu Twitter hoje e eu
tenho que concordar: A covardia éa virtude
dos fracos, émesmo!”

