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1 de abril:

Luiz Lima pede uma imprensa limpa,
com 365 dias de informações
verdadeiras e apartidárias.
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Prefeito Eduardo Paes nomeia filho
de Marcelo Freixo na Prefeitura do RJ

P

REFEITO EDUARDO PAES nomeou o
ﬁlho do deputado MARCELO FREIXO,
do PSOL, na secretaria de esportes do
município, com salário de R$ 9.000,00 - três
vezes o piso salarial da categoria de
proﬁssionais de educação física. Vale lembrar
que o jovem não tem formação na área
esportiva. Freixo segue a cartilha do “faça o
que eu falo, não o que eu faço”. E Eduardo
Paes mostra que continua com suas ligações
espúrias com a esquerda. Tudo pelo poder!

Abusos no Plantão Judiciário

E

m 2019, Luiz Lima apresentou um projeto de lei que
dispõe sobre as decisões judiciais proferidas em
plantões judiciários, justamente para evitar casos
absurdos como o do último domingo de Páscoa, quando, às
23h, o juiz de plantão proibiu o retorno das aulas presenciais
no Rio de Janeiro. O texto foi aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos
Deputados e aguarda apreciação pelo Senado Federal. A
proposta deﬁne os temas que podem ser analisados durante
o plantão judiciário de primeiro e segundo graus. De acordo
com o texto, os plantões ﬁcam limitados à análise de

medidas urgentes, como prisões em ﬂagrante, decretação de
prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão,
mandados de segurança e habeas corpus. O texto prevê
ainda que o plantão judiciário não se destinará à reiteração
de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em
plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à
apreciação de solicitação de prorrogação de autorização
judicial para escuta telefônica. Também não serão apreciados
pedidos de depósito ou de liberação de bens e valores
apreendidos.

COMISSÃO DO ESPORTE
Dia Mundial da Atividade Física

E

m 2019, Luiz Lima apresentou um projeto de lei que
dispõe sobre as decisões judiciais proferidas em
plantões judiciários, justamente para evitar casos
absurdos como o do último domingo de Páscoa, quando, às
23h, o juiz de plantão proibiu o retorno das aulas presenciais
no Rio de Janeiro. O texto foi aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos
Deputados e aguarda apreciação pelo Senado Federal. A
proposta deﬁne os temas que podem ser analisados durante
o plantão judiciário de primeiro e segundo graus. De acordo
com o texto, os plantões ﬁcam limitados à análise de
medidas urgentes, como prisões em ﬂagrante, decretação
de prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão,
mandados de segurança e habeas corpus. O texto prevê
ainda que o plantão judiciário não se destinará à reiteração
de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em
plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à
apreciação de solicitação de prorrogação de autorização

judicial para escuta telefônica. Também não serão apreciados
pedidos de depósito ou de liberação de bens e valores
apreendidos.
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Luiz Lima avisa ao prefeito de Nova Friburgo
sobre as armadilhas do lockdown
“Prefeito Johnny Maycon faça diferente, tenha
coragem! Não caia nessa armadilha de lockdown,
rodízios de CNPJ e outras ações que prejudiquem
os empresários, os trabalhos, os empregos... Já
está mais que provado que lockdown total ou
parcial não funciona. Basta andar nas ruas de
Nova Friburgo, com os comércios fechados, e
veriﬁcar que a população continuar circulando.
Pessoal, não podemos permitir a politização da
COVID-19, seja via poder executivo municipal,
defensoria pública e/ou quaisquer outras
instâncias.
Aos familiares que perderam seus entes
queridos, para essa trágica doença, meus
sinceros sentimentos.

Retorno de cobrança
de pedágio na Linha Amarela
“O que deixa uma concessão de pé é a capacidade do
usuário em pagar aquela tarifa. O valor do pedágio da Linha
Amarela é abusivo. Uma concessão de rodovia precisa se
basear em um modelo equilibrado, com retorno ao
investidor e com sustentabilidade na tarifa. Quando
partimos de contratos mal feitos, seja por má-fé, ou por
incompetência, ﬁca muito mais difícil corrigir o rumo. Espero
mais uma vez que o STF - a quem caberá avaliar a questão possa decidir em favor do cidadão, do carioca que
diariamente utiliza a Linha Amarela e já pagou demais, muito
mais do que deveria, por essa rodovia”.

Comissão do Esporte - ESPORTE ELETRÔNICO

“

Divido com vocês um requerimento feito pelo deputado
federal Hélio Lopes para a realização de audiência
pública para discutir a regulamentação dos esportes
eletrônicos, os desaﬁos para a sua expansão e mecanismos
de incentivo para seu melhor desenvolvimento. Já recebi em
meu gabinete a Comissão de Esporte Eletrônico e é nítida a
necessidade que os E-Sports têm em se regulamentar, para
que possam receber incentivos e captar recursos, entre
outros benefícios. Por isso, ﬁco muito feliz e honrado em
fazer parte deste projeto.”
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CPI DA COVID-19

“

Mais uma vez, o que a mídia
brasileira, em sua grande maioria,
tem tentado fazer, é vergonhoso.
Através do senador Kajuru, tentaram
denegrir, mais uma vez, a imagem do
Presidente Jair Messias Bolsonaro, mas foi
por ralo abaixo. A CPI do Senado, por
regra, não pode investigar governadores
e prefeitos. Porém, pode e deve investigar
a destinação de recursos federais. A
direção que o nosso presidente segue, eu
sigo também. E que a CPI investigue sim,
governos estaduais, municipais e,
também, o governo federal. Tenho certeza
que o nosso presidente não deve e, muito
menos, não teme essa CPI'.

Restauração da BR-356/RJ

O

Ministério da Infraestrutura, por meio do DNIT,
ﬁnalizou no dia 12 de abril a restauração na
Travessia Urbana de Italva-RJ, na BR-356. Os
serviços realizados incluem melhorias na pavimentação,
drenagem e sinalização da rodovia, além da implantação de
um trevo no município.
No total, foram instalados 312 metros de barreiras

de segurança e a construção de 470 metros de galerias
pluviais. O DNIT também aplicou mais de 11 mil toneladas
para reparar o pavimento da via.
Importante para a região, a rodovia faz divisa com
municípios como Bom Jesus de Itabapoana, Itaocara e
Itaperuna. Além disso, ﬁca a 345 km da capital Rio de Janeiro
e a menos de 100 km de Minas Gerais e Espírito Santo.
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POLÍTICA VICIADA, CORRUPTA,
DESUMANA E VERGONHOSA

“

Esse caso nojento envolvendo o Vereador Dr. Jairinho
escancarou mais um dos problemas terríveis do nosso
sistema político. Já dizia Maquiavel, que o primeiro
método para estimar a inteligência de um governante é olhar
para os homens que tem à sua volta.
Uma democracia verdadeira tem de estar apoiada
em Poderes autônomos, e, infelizmente, não é isso o que
acontece por aqui. Executivo, Legislativo e Judiciário, sem
falar no Tribunal de Contas e na Defensoria Pública, deveriam
atuar de forma independente. Mas, aqui, e especialmente no
Rio de Janeiro, não é assim que funciona.
O Executivo no Rio de Janeiro usurpa claramente
atribuições que deveriam ser exercidas pelos outros Poderes.
Distribuindo cargos, o controle de verbas, muitos favores, o
governador, o prefeito, vão mantendo em rédeas curtas os
deputados e vereadores de sua base e até mesmo
amansando outros, que nem mesmo da sua base são.
Qual a independência que esse pessoal tem para
ﬁscalizar, seja seu aliado, seja ser opositor político?

Enﬁm, gente, temos muito a fazer.
Apesar da indignação, a trilha sonora representa a
esperança em tempos melhores e a força em continuar
lutando. Continuo aqui – lutando contra isso – posso ser
chamado de ingênuo, mas para mim essa não é forma de
fazer política”.

Luiz Lima visita Macaé e
recebe demandas do município

“

Sexta-feira de visitas pelo
interior do nosso estado, e tive
a honra de conhecer o prefeito
de Macaé, Welberth Rezende, xará
do meu grande amigo e
competente chefe de gabinete.
We l b e r t h t e m r e a l i z a d o u m
governo democrático, apartidário,
focado no cidadão macaense e nas
necessidades do município.
E é isso que importa,
pessoal. Políticos que enxergam
pessoas acima de ideologias
partidárias. Claro, seguimos
trabalhando de acordo com nosso
coração, nossa fé e diretriz, sem
perder o foco no que mais importa:
as pessoas.
Levo do município
demandas importantes para serem
trabalhadas em Brasília, e o pedido
carinhoso da servidora Elis Regina,
que sonha em conhecer nosso
presidente Bolsonaro”.
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Luiz Lima se reúne com vereadores
de Macaé e Carapebus
inda no município de Macaé, Luiz Lima esteve na
Câmara de Vereadores com o vereador Rond. Na
ocasião, o parlamentar ouvir as realizações feitas
pelo vereador e, também, demandou algumas pautas
importantes para o município, principalmente na área do
esporte.
Além disso, Luiz Lima também esteve em Carapebus.
Lá, se reuniu com os vereadores Robsom, Maicon Veio e

A

Delty, na Câmara Municipal. Durante a reunião, os
vereadores solicitaram algumas demandas importantes para
o município nas áreas de esporte, saúde e educação.
“Prontamente coloquei nosso mandato à disposição
dos municípios, para buscarmos recursos, que possam sanar
as necessidades locais. E coloco aqui, mais uma vez, nosso
mandato à disposição de todas as cidades do Estado do Rio
de Janeiro”.

Com o vereador Rond Macaé

Com vereadores de Carapebus

Luiz Lima se compromete em ser um elo entre
Carapebus e as esferas Estadual e Federal
“Amigos, tive uma recepção calorosa em
Carapebus. Um município relativamente
pequeno, mas com um grande potencial. E
digo isso, pois estive com um grupo de
vereadores competentes e empenhados em
fazer mais pela cidade.
Conversando com eles, percebi que o
município precisa de um canal de
comunicação com o Governo Estadual e
Federal, para buscar recursos e investimentos,
e eu serei esse elo entre essas esferas e
Município. Fiquei muito feliz em conhecer
essa cidade muito especial, com apenas 26
anos e cerca de 16 mil habitantes. É
gratiﬁcante rodar o estado e entender de
perto as necessidades de cada município.
Carapebus, conte conosco!”
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Luiz Lima visita Parque Aquático de Quissamã
e anuncia projeto esportivo na cidade

L

uiz Lima visitou o Parque Aquático
de Quissamã e esteve com a
Secretária de Esportes, Isis das
Chagas, representando a Prefeita, Fátima
Pacheco, para anunciar que, em breve,
será implantado no município, o Núcleo
da Escolinha de Futebol do Projeto
Passaporte Para Vitória, em parceria com
o Instituto Léo Moura, que beneﬁciará
diversas crianças e jovens - meninos e
meninas, com aulas inteiramente
gratuitas. O projeto, atualmente,
funciona em 14 municípios do Estado,
com sucesso. Temos plena certeza que
em Quissamã não será diferente!

Luiz Lima se reúne com prefeita de Quissamã
Luiz Lima esteve em Quissamã onde foi muito bem recebido pela Prefeita Fátima Pacheco, vereadores, secretária e
subsecretária de esportes, Isis e Bruna. Lá, teve o prazer de anunciar a implantação do núcleo de futebol da escolinha do Projeto
Passaporte Para Vitória, sob a gestão do Instituto Léo Moura. Temos a plena certeza que essa parceria levará bons frutos para o
futuro das crianças e jovens desta linda cidade.

Deputado Bolsonarista que preza pelo
meio ambiente e se preocupa com a natureza
“Amigos, a rotina é nadar no Lago Paranoá
sempre as 06:45 da manhã quando estou
em Brasília. Seja na capital federal ou no Rio
de Janeiro, a preocupação com a natureza
faz parte da minha vida e de todos que
praticam natação na minha equipe e nas
demais equipes que abraçaram as
atividades ao ar livre. Ações são bem mais
importantes que discursos.”
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“Renan Calheiros é um prontuário ambulante”.

“

Mesmo investigado em dezenas de processos e inquéritos por corrupção e
lavagem de dinheiro, hoje se acha em posição de julgar outros brasileiros. O
mínimo que se espera do relator de uma CPI é que tenha currículo respeitável.
Ter esse sujeito nessa posição é uma piada de mau gosto. Mais que isso, é um
escárnio ao princípio da moralidade, expresso na nossa Constituição e que rege a
nossa administração pública”.

Luiz Lima recebe Ministro Conselheiro
da Embaixada da Venezuela

L

uiz Lima recebeu no
gabinete o Ministro
Conselheiro da
Embaixada da Venezuela do
Governo interino do
Presidente Juan Guaidó.
Va m o s s o l i c i t a r a
organização de uma sessão
solene no Congresso
Nacional em comemoração
ao Dia da Independência da
Venezuela, no dia 05 de
julho de 2021. O objetivo de
homenagear o povo
venezuelano que luta mais
uma vez pela sua liberdade.
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Leilão da Cedae

L

eilão da Cedae, maior concessão de saneamento do
Brasil, superou projeções. Os contratos são de 35 anos,
com investimentos de R$ 30 bilhões. O objetivo, além
da distribuição de água, é obter a universalização da coleta e
tratamento de esgoto para cerca de 13 milhões de pessoas.
O leilão arrecadou R$ 22,69 bilhões. Ágio superior a 100%.
Mais dezenas de bilhões em investimentos programados no
nosso estado do Rio e a esperança de ﬁnalmente
universalizar o acesso da população a água e esgoto nas
áreas da concessão dos serviços das novas empresas.

A dança de Wilson Witzel

T

rinta de abril e vivenciamos mais um dia triste para o estado do Rio de Janeiro. Desta vez, um capítulo inédito em sua
história: impeachment do agora ex-governador Wilson Witzel. Porém, desde o início da pandemia, seu desgoverno e
suas más intenções saltaram aos olhos do povo ﬂuminense e, eu, como representante da população, não me calei e fui
o primeiro a denunciar tais atos ilícitos. Pior do que sua conduta soberba e prepotente foi seu sangue frio em liderar uma
quadrilha e agir, sim, como um verdadeiro genocida. Witzel dança hoje a dança da morte de sua meteórica carreira política.
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giro da assessoria

Fernando Marlos com
Vereador Gugu e Professora
Sheila Sabenca, em Pinheiral

Fernando Marlos com Denilson Silva,
e Munir Francisco, secretário de Ação
Comunitária em Volta Redonda

Fernando Marlos com professor
Otávio Torrão e Albertino
Machado, em Volta Redonda

Fernando Marlos com vereador Marcell
Castro, em Barra Mansa

Fernando Marlos com vereador Zé
Antônio, em Resende

Assessores Luiz Fernando e Roberto na
abertura do Campeonato Estadual de
ciclismo do Rio de Janeiro no Parque
no Olimpico Radical de Deodoro

Assessoria presente em ato prógoverno em Copacabana no dia 1 de maio

Assessoria presente em ato pró-governo
em Copacabana no dia 1 de maio

Chefe de Gabiete: Welbert Pedro

Luiz Lima acompanhado da assessoria em agenda
pelo interior do estado do Rio de janeiro

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

