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O Rio de Janeiro vibra com o
presidente Jair Bolsonaro.
Vamos juntos! Honestidade,
competência e gratidão. Sempre!
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CPI ou Tribunal de Inquisição?

L

uiz Lima demonstra indignação com postura do
Senador Omar Aziz ao se referir a Doutora Nise
Yamaguchi.

Desabamento no Rio de Janeiro

Esporte com respeito!

P

FALTA DE VERGONHA NA CARA!
“Essa foi a declaração do prefeito Eduardo Paes. Ignorando
os oito anos que passou à frente da prefeitura do Rio (2009 a
2016), Paes simplesmente diz que, mais um desabamento na
área de Rio das Pedras, na zona oeste, é falta de vergonha na
cara das autoridades competentes. Realmente, Eduardo
Paes, competente você não foi nas suas duas oportunidades
anteriores de gerir a nossa cidade. E, infelizmente, mas não
para minha surpresa, já mostrou, em poucos meses, a mesma
incoerência pela terceira vez como gestor. Aos familiares e
vítimas da tragédia a minha solidariedade, estendida a todos
os cariocas que se sentem perdidos pelo governo municipal”.

or que a Confederação Brasileira de Ginástica não
entrou com o pedido de certiﬁcação da entidade (18 e
18A- Sistema Nacional de Desporto)? O pedido de
certiﬁcação determina se uma instituição está apta ou não a
receber repasses públicos.
Como representante do Estado do RJ irei buscar
informações junto ao Ministério da Cidadania, Secretaria
Nacional de Esporte, que de forma exemplar trabalha pela
execução de uma política pública esportiva transparente e
eﬁciente, sob o belíssimo comando do Secretário Nacional
Marcelo Magalhães e do secretário de esporte de alto
rendimento Bruno Bezerra de Menezes. Não iremos
compactuar com irregularidades. Parabéns à Federação de
Ginástica do Estado do Rio de Janeiro, presidida por Bruno
Chateaubriand com muita competência, honestidade e
transparência.
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Luiz Lima recebe o vereador
Tiago do Posto, de Mendes
Luiz Lima recebeu em Brasília o vereador Tiago do
Posto, do município de Mendes/RJ. Tiago é um jovem
batalhador, que na segunda eleição que disputou logrou
êxito e logo se tornou um atuante e articulado vereador.
“Nosso mandato segue junto ao Tiago, totalmente à
disposição das demandas do município e com a certeza de
que jovens bem-intencionados, assim como Tiago, são a
oxigenação que a política do interior precisa para se
reinventar e fazer a diferença na vida da população”.

Contagem Pública
dos Votos: EU APOIO!

Luiz Lima recebe a vereadora
Edilene, de Mendes.
Ela, que não tinha nenhuma ligação anterior com a
política, foi a candidata mais votada do partido no último
pleito.
“As urnas deram o recado, pessoal: é renovação! São
novas ideias e novos ideais para resgatar o interior do nosso
estado. E eu, claro, sempre à disposição dos municípios,
vereadores, prefeitos e lideranças para juntos, encontrarmos
caminhos e soluções efetivas para o bem-estar social”.
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Luiz Lima recebe vereador e
prefeito de Casimiro de Abreu
“Recebi aqui na Câmara dos Deputados o prefeito de
Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, e o vereador Pedro
Gadelha. Muito feliz com essa parceria de sucesso que vai
proporcionar ao município em breve, através de emenda do
nosso mandato, um núcleo da escolinha de futebol
Passaporte Para Vitória, com capacidade para atender até
300 crianças e jovens, dos 5 aos 15 anos. Também recebi
algumas demandas do município e coloquei nosso gabinete
à disposição para trabalhar essas pautas junto ao governo
federal e levar investimentos para o município”.

Relatoria do deputado Luiz Lima
é aprovada na Comissão de
Seguridade Social e Família

A
“

relatoria do deputado Luiz Lima sobre cirurgias
plásticas reparadoras, com ou sem uso de
dispositivos médicos implantáveis foi aprovada na
Comissão de Seguridade Social e Família.
Um grande passo para quem necessita realizar o
procedimento. Muito feliz em conquistar mais essa
vitória para o povo brasileiro”.

Há momentos que as diferenças devem ser
deixadas de lado para o bem da população.
“ Hoje, na Comissão de
Seguridade Social e
Família, explicitei meu
reconhecimento à
deputada Jandira
Feghali, por todo o seu
empenho em prol das
mulheres no nosso país.
Mesmo que estejamos
de lados opostos em
outros pontos,
precisamos reconhecer,
elogiar e primar por um
Congresso que, apesar
das divergências, posso
caminhar em linha reta
para o bem comum de
todos os brasileiros”.
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PROJETO PASSAPORTE PARA VITÓRIA

O

deputado federal Luiz Lima recebeu no gabinete,
em Brasília, o ex-jogador de futebol Léo Moura. Eles
conversaram sobre diversos assuntos relacionados
aos núcleos de futebol do Projeto Passaporte Para Vitória,
viabilizados através de emenda parlamentar do mandato de
Luiz Lima e sob gestão do Instituto Léo Moura Sports.
“Pessoal, o projeto já é um sucesso em 15 municípios do
estado, atendendo centenas de crianças em vulnerabilidade
social. Aproveitando a visita, anunciei o direcionamento de

emenda de bancada, no valor de R$5.488.104,00, para
implantação de mais 14 núcleos nos municípios ﬂuminenses.
Estamos levando esporte, cidadania, saúde, lazer e educação
para cerca de 9.000 crianças e adolescentes, meninos e
meninas, entre 05 e 15 anos de idade. Me sinto muito
realizado em poder proporcionar a esses jovens a
oportunidade de sonhar e conquistar, através do esporte,
mais oportunidades e qualidade de vida digna”.
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Luiz Lima recebe vice-prefeito de Paracambi

V

ice-prefeito de Paracambi, João Ailton Gomes, que
apresentou algumas demandas do município, entre
elas a criação de uma APA (Área de Proteção
Ambiental) para proteger a natureza e os animais no
entorno do belíssimo Parque do Curió.
“O projeto com toda certeza contará com nosso
apoio aqui na Câmara dos Deputados, assim como as outras
demandas apresentadas para levar investimentos e
desenvolvimento para Paracambi”.

LEI ROUANET
“Projaquistão e o mau
uso do recurso público”

Luiz Lima visita núcleo esportivo e participa
de reinauguração do CRAS em Volta Redonda

L

uiz Lima começou a visita em Volta Redonda pelo
núcleo de futebol do Projeto Passaporte Para Vitória,
sob gestão do Instituto Léo lima começou a Moura, no
bairro Nova Primavera. A ida do projeto para o município foi
uma solicitação do vereador Fábio Bochecha, prontamente
atendida.
“Pude ver de perto como andam os trabalhos da
escolinha, que beneﬁcia centenas de crianças na
comunidade. Conversei com pais, alunos e proﬁssionais do
núcleo que se demonstraram muito gratos pela
oportunidade de levar esporte, educação e cidadania para
esses jovens.
Além disso, também participei da reinauguração do
CRAS Nova Primavera (que estava fechado há mais de 1
ano), juntamente do Secretário de Ação Comunitária, Munir
Francisco; Subsecretária, Carla Duarte; demais vereadores e
população.
Fiquei muito feliz em presenciar o trabalho realizado

pelo secretário. É como sempre digo, pessoal: a política de
transformação começa nos municípios. E foi exatamente
isso que vi hoje. Um trabalho que está unindo educação,
saúde, esporte e cultura, fará, com toda certeza, muita
diferença na vida da população”.
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Luiz Lima participa de reunião na prefeitura de Volta Redonda

L

uiz Lima participou de reunião na Prefeitura Municipal
de Volta Redonda, acompanhado do vereador Fábio
Buchecha, do secretário de ação comunitária, Munir
Francisco, e demais membros da equipe de governo, para
conversar com o chefe do executivo.
Na reunião, conversaram sobre os desaﬁos que o
prefeito Neto passou ao iniciar sua gestão em 1° de janeiro
deste ano. E trataram de assuntos pertinentes a saúde,
esporte e educação, além de debaterem sobre a perspectiva
de melhorias para a população após as ações iniciais do
governo neste primeiro semestre. O prefeito solicitou
emenda para auxiliar as áreas de custeio do município.

Luiz Lima coloca
mandato à disposição
de Volta Redonda
Independente do posicionamento
político, fomos eleitos para fazer o
melhor para os cidadãos e é isso que
vamos sempre buscar.

APURAÇÃO SECRETA É FRAUDE

A

Câmara dos Deputados é a casa
do povo e deve caminhar junto
aos anseios da população. O
voto auditável é um desejo dos
brasileiros e o Congresso PRECISA
aprová-lo para as eleições de 2022.
Assim, teremos um processo
democrático real, verdadeiro e seguro. O
nosso sistema eleitoral é falho e
precisamos corrigir. Fiquem atentos!
Não se deixem enganar por quem tem
medo de apuração pública e tenta
ludibriar os eleitores com falsas
informações.
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idosos com aulas de dança ginástica e funcional, sob gestão
do Instituto Casa do Pai.
E não para por aí! Também, foi anunciado que será
destinado ao município um núcleo extra da escolinha de
futebol do Projeto Passaporte Para Vitória, sob gestão do
Instituto Leo Moura, que contemplará até 100 crianças e
jovens, com idades entre 5 e 15 anos.

Visita à Pinheral

E

m visita ao município de Pinheiral, o deputado Luiz
Lima esteve com o vereador Gugu Cardoso e os
suplentes de vereadores Sheila Sabença e Macalé,
além dos amigos Chiquinho, Cleusa e Moisés, falando sobre
a atual situação econômica do município e região.
Um dos pontos cruciais da conversa foi sobre o
modal de transporte para baratear o custo da passagem
intermunicipal entre os municípios de Pinheiral, Piraí e Barra
do Piraí, que é considerada uma das mais caras do estado do
Rio de Janeiro.
Além disso, o deputado apresentou boas notícias
para os munícipes: a implantação de um núcleo esportivo do
projeto "Vida em Movimento", que irá atender 180 adultos e

Bate-papo descontraído com vereadores em Pinheral

T

erminando a agenda pelo sul-ﬂuminense, Luiz Lima
teve uma descontraída conversa em com amigos e
políticos que demonstram a insatisfação com a
entrada do PT no município (e quem não ﬁcaria, né?!) difícil é
achar quem ﬁca alegre com a participação na administração
pública de uma turma que destruiu o nosso Brasil.
“É isso pessoal, rodando o estado, conhecendo de
perto as demandas e os anseios da população. Faltam 6
municípios pra fechar o ciclo e concluir a visita aos 92
municípios do estado. Uma promessa de campanha que me
faz um bem danado, revigora e dá mais forças para continuar.
E é só começo!”

Chefe de gabinete de Luiz Lima anuncia
importantes investimentos em Sumidouro

W

elbert Pedro, chefe de gabinete do deputado Luiz
Lima, esteve em Sumidouro, na região serrana do RJ,
para anunciar importantes investimentos para a

cidade.

Desde que assumiu o mandato em 2019, Luiz Lima já
investiu no município R$ 2.088.193,89 em emendas impositivas
para a saúde e para a área esportiva.
Desse montante, o valor de R$ 698.034,89 viabilizado pelo
Ministério da Cidadania, está sendo administrado pelo Instituto
Leo Moura Sports para implantação do núcleo esportivo
Passaporte para Vitória.
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Prefeito e vice-prefeito de
Paraty visitam Luiz Lima em Paraty

L

uiz Lima recebeu no gabinete em Brasília, o Prefeito de
Paraty, Luciano Vidal e o vice-prefeito, Izaques. Eles
apresentaram algumas demandas importantes do
lindo município da costa verde Fluminense, mas que precisa
de um pouquinho mais de atenção e investimentos. O
deputado colocou o mandato está à disposição para
batalhar por recursos na esfera federal para levar mais
qualidade de vida, melhorar a infraestrutura e fomentar o
turismo de forma sustentável no município.

Luiz Lima destina R$ 610.000,00
para área da saúde do Carmo

C

hefe de gabinete de Luiz
Lima, Welbert Pedro, esteve
no Carmo, para conhecer o
Hospital Nossa Senhora do Carmo,
para onde o mandato parlamentar
destinou R$ 610 mil reais de verba
federal para custeio da saúde.
“Obrigado ao vereador
Willians Tropical e ao prefeito
Sérgio Soares por conﬁarem em
nosso mandato e ao meu chefe de
gabinete por ter articulado todo o
processo junto aos dois. Tenho
certeza que essa verba vai fazer a
diferença na vida da população e
melhorar ainda mais o atendimento
no hospital”.

Chefe de gabinete confirma
investimentos na saúde e
projeto social no Carmo

A

inda em visita ao
Carmo, o chefe de
Gabinete de Luiz
L i m a , We l b e r t Pe d r o ,
anunciou para o segundo
semestre a implantação do
Núcleo da escolinha de
futebol Passaporte para
Vitória no município, com
capacidade para atender
até 300 crianças e jovens,
dos 5 aos 15 anos. O projeto
é administrado pelo
Instituto Léo Moura Sports.

Em conversa com o prefeito
Sérgio Soares e o vereador
W i l l i a n s Tr o p i c a l , f o i
solicitado o valor de
R$700.000, que será
viabilizado através do
M i n i s t é r i o
d o
Desenvolvimento Regional,
e que serão utilizados para a
restauração de ruas nos
seguintes bairros:
BAIRRO MORRO DO
ESTADO:

- Rua D;
- Escadão rua D;
- Viradouro da Rua D;
- Rua da Cruz (perto bar da
BÊ);
- Rua do Pacutia.

BAIRRO INFLUÊNCIA:
- Restauração do Escadão
do Morro do Cirilo
- Rua José Ferreira Alves
- Rua Osório da Silva
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Chefe de gabinete visita Cantagalo e presta
contas do mandato do deputado Luiz Lima

W

elbert Pedro, chefe de
gabinete de Luiz Lima,
esteve em Cantagalo
prestando contas do mandato para
a Vice-prefeita Manoela e os
vereadores Pulunga e Tadeu.
Desde 2019, quando
assumiu como deputado federal,
foram enviados mais de R$ 5
milhões de reais em investimentos
para diversas áreas primordiais
para o desenvolvimento do
município e melhoria da qualidade
de vida dos cantagalenses.
“Seguimos trabalhando
pelo interior com garra,
transparência e muita gratidão pela
conﬁança que nos foi depositada”.

Luiz Lima visita São Pedro da Aldeia

E

m reunião com Secretário de
Esportes, Ricardo Ramos, professor
de educação física assim como o
deputado, e com o Prefeito Fábio do Pastel,
um empreendedor apaixonado pela
cidade e que se elegeu estando fora da
política, foram apresentaram demandas
importantes de infraestrutura, saneamento
básico, fomento ao turismo e projetos
esportivos.
“Meu gabinete está de portas
abertas e pronto para lutar por essas
demandas em Brasília e trazer
investimentos federal para a melhoria da
qualidade de vida no município. Contem
comigo!”

Luiz Lima se reúne com prefeito de Cabo Frio

E

m Cabo Frio, Luiz Lima foi recebido pelo prefeito José
Bonifácio no Parque de Exposições Tamoios. Conversaram
bastante sobre o impacto da pandemia no cenário
econômico da cidade, agricultura, saúde, projetos esportivos e
turismo, o carro chefe do município. Bonifácio abriu as portas do
município para o mandato do deputado, que trabalhará para que
a cidade seja referência em turismo sustentável, geração de
emprego e renda. Na rua do canal Luiz Lima encontrou com o
vereador Thiago Vasconcelos e alguns guardas-municipais. Eles
conversaram sobre as condições de trabalho da categoria e a
segurança na cidade.
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Luiz Lima se reúne com prefeito
de Búzios e secretário de Esportes

E

m Búzios, Luiz Lima esteve em reunião com o prefeito,
Alexandre Martins e com secretário de Esportes, Gugu
Braga. Eles conversaram bastante sobre cenário
político da cidade e os avanços conquistados nos últimos 6
meses de gestão do prefeito Alexandre.
O prefeito também demonstrou muito interesse em
construir um autódromo na cidade, orçado em R$ 150
milhões de reais. O município busca uma parceria com o
estado e tenta abrir portas no federal para implantação do
projeto. O autódromo sediaria diversos campeonatos
nacionais, de diversas categorias, atraindo mais turistas,
investimentos e movimentando a economia.
O governo municipal tem investido bastante em
esportes e infraestrutura, apostando em uma rápida
recuperação no próximo verão.
“Nosso mandato está à disposição para contribuir
com as demandas da cidade e melhorar a qualidade de vida
dos moradores de uma das cidades mais charmosas do
Brasil”.

Encontro com Darlan, candidato a vice-prefeito de Arraial em 2020

L

uiz Lima também com Darlan, que foi candidato a viceprefeito de Arraial do Cabo na última eleição. Eles
tiveram um excelente bate-papo sobre a cidade,
principalmente sobre inclusão social, saúde, esporte e as
necessidades do posto de saúde do segundo distrito. Dei
uma ótima notícia para a cidade: a implantação do projeto
Vida em Movimento, com capacidade para atender até 180
adultos e idosos - aulas de ginástica, funcional e dança, sob
gestão do renomado instituto Casa do Pai.

Comissão de Esporte: reformulação da Lei Pelé e do Estatuto do Torcedor

C

omissão especial da Câmara analisou o anteprojeto
que reformula a legislação do esporte. O texto tem
foco no futebol, altera a Lei Pelé (9.615/98) e o
Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/03), além de estabelecer
normas gerais sobre relações trabalhistas, regime de
tributação e formação de atletas.
“Debatemos o assunto de forma muito madura e
agradeço a participação dos meus colegas no debate e a
troca com o presidente da Comissão Felipe Carreras. Muito
obrigado pelas palavras e conﬁança”.

23 de junho - Dia Olímpico
“Que possamos ter alma olímpica no Congresso Nacional,
respeitando as regras e a nossa constituição. Desejo que a
disputa política seja feita de forma limpa, com honra,
lealdade e respeito com o adversário. Que o espírito olímpico
contagie os 513 deputados e 81 senadores e que possamos
trabalhar e escolher sempre o melhor para o nosso país”
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Luiz Lima é eleito vice-presidente na Comissão Especial
para alteração da Lei Pelé e inclusão de atletas de basE

“Tive a honra de ser eleito 1º vice-presidente, nesta
comissão, junto a presidente deputada Celina Leão (PP-DF),
e temos como grande missão atualizar a lei Pelé, que existe
há 23 anos (1998) e é considerada a principal ferramenta da
política pública para regular as ações do poder executivo em
relação ao direcionamento do esporte no nosso país, seja
educacional, competitivo, amador ou proﬁssional, além de
contemplar a Lei de Incentivo ao Esporte, o percentual de
repasse das Loterias, e outras diversas outras ações voltadas
ao esporte.
Me sinto muito prestigiado e valorizado como
parlamentar com a grande responsabilidade, através da lei
Pelé, de desenhar novos caminhos para a política pública
esportiva nos próximos 20, 30 anos. Tenho convicção que

Comissão Especial deve ser plural, ouvir a todos, para que os
maiores beneﬁciados sejam os brasileiros, aqueles que
amam, praticam e vivem do esporte.
Assim como falado com o relator, meu amigo Felipe
Carreras, durante a comissão, reforço minha sugestão sobre
a obrigatoriedade de professores de educação física já na
educação básica e gostaria de lembrar sobre um projeto de
lei que apresentei que destinaria 1% do orçamento do
Ministério da Educação para manutenção do esporte nas
universidades e instituições federais.
O esporte deve ser encarado pelo governo como um
dos pilares da educação e da formação do caráter humano.
Vamos em frente que temos muito trabalho pela frente: pelo
Brasil e pelo esporte!”

contra as falácias sobre a suposta compra covaxin

“

Podemos acreditar nestas pessoas que só falam
bravatas para autopromoção e para tentar, a todo custo,
descreditar um governo que respeita o dinheiro
público? O motivo de tanta falácia é simples: é um governo
que vem, dia após dia, desmantelando esquemas de muitos
anos que sugavam os cofres públicos. Isso acabou. Essas
pessoas, esses políticos, precisam entender que o Brasil
mudou e é esse Brasil, o Brasil dos últimos dois anos que os
brasileiros querem e acreditam”.
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Luiz Lima visita Rio Claro e se surpreende com cenário municipal

R

io Claro tem aproximadamente 20 mil habitantes,
registou pouco mais de 1800 infectados pela COVID19 e 46 óbitos, uma média muito abaixo da nacional.
Graças a uma gestão municipal eﬁciente e principalmente da
secretaria de saúde, Maria Augusta, que conduziu a crise
sanitária no município logrando êxito com alto número de
recuperados.
“Tive a oportunidade, junto ao Senador Flávio
Bolsonaro, de enviar quase R$ 2 milhões de reais para o
enfrentamento da COVID no município e tenho certeza que
essa quantia foi bem aplicada e fez a diferença na vida das
pessoas que precisaram utilizar o serviço público de saúde.
Esse é o nosso papel como representantes do povo: levar
qualidade de vida e ﬁscalizar como o dinheiro público está
sendo aplicado.
Parabéns, Rio Claro pela condução da saúde pública
durante a pandemia e obrigado ao Senador Flávio Bolsonaro
pela parceria e conﬁança”.

Luiz Lima se reúne com lideranças em Rio Claro

L

uiz Lima esteve em Rio Claro, onde foi recebido pelo vice-prefeito, Babton
Biondi e secretários municipais, que apresentaram as necessidades do
município, e conversam bastante sobre turismo e esportes. Eles também
apresentaram um diagnóstico muito interessante relacionado aos infectados
pela COVID no município: uma taxa excelente de recuperação de 95%.
Em Barra Mansa, o deputado participou de uma entrevista para o podcast
Direto aos Fatos e depois se reuniu com a diretora escolar Roberta Barros, para
um bate-papo muito bacana sobre o cenário municipal, desaﬁos da educação na
pandemia. Luiz também esteve na redação do jornal A Voz da Cidade, para uma
entrevista
No ﬁm da tarde, Luiz Lima se reuniu com Jorginho, Pedro
Magaldi e
Everaldo, grandes amigos de Resende, que me apresentaram o panorama
municipal de demandas e conversaram sobre o próximo pleito.
Luiz Lima também encontrou o vereador de Paraíba do Sul,
P e d r o
Salgueiro, onde alinharam a implantação do projeto Vida Em Movimento, sob
administração da Casa do Pai, que vai oferecer aulas de ginástica e dança para até
180 adultos e idosos em vulnerabilidade social.
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Deputado Luiz Lima visita redação do jornal A Voz da Cidade

L

uiz Lima esteve na redação do Jornal A Voz da Cidade
para uma entrevista muito bacana, e foi recebido pelo
André Matheus, (Editor chefe) e Luciano Pancardes
(Diretor Presidente) com muita simpatia e proﬁssionalismo.
“Amigos, esse é o papel do verdadeiro jornalismo: questionar
e responder os principais pontos de determinado assunto,
sem assumir lado partidário ou partir para perseguição.
Jornalismo é informação e comprometimento com a
verdade”.

Juntos pelo
voto auditável!

”

Em Brasília, estive com pessoas engajadas que se
manifestavam a favor do voto impresso/auditável. Para
quem ainda possui alguma dúvida ou receio, expliquei
durante meu discurso que não há risco de mapeamento de
votos.
Desejar um sistema eleitoral limpo e transparente é
dever e também direito de todo brasileiro. Contem comigo
nesta batalha! Conﬁra o vídeo”

CPI DA COVID-19 no Senado Federal

“

Uma CPI sem rumo, que entra na sua nona semana sem
avaliar a saúde, a economia e o social. Pouco há de
averiguação, de fatos verdadeiros. É um verdadeiro
show de horror de acusações infundadas, falta de respeito e
desespero para tentar enfraquecer um presidente que só
cresce a cada dia e engrandece o nosso país.
A CPI do Senado não veio para averiguar, veio para
causar confusão e dar alguns minutos de fama a quem estava
no ostracismo e pra lá volta em breve”.

RELATORIA NA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA É APROVADA

R

elatoria do deputado
Luiz Lima em relação
ao Projeto de Lei que
inclui atendimento prioritário
aos doadores de sangue,
pessoas com mobilidade
reduzida e aos doadores de
medula óssea em repartições
públicas, empresas
concessionárias de serviços
públicos e instituições
ﬁnanceiras é aprovada.

INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO 25 | ações do mandato em junho/2021

15

EX PRESIDENTE-PRESIDIÁRIO
LULA ELOGIA DITADURA CHINESA
“Deixei registrado em
plenário toda minha indignação e
repulsa ao ex-presidentepresidiário, Luiz Inácio Lula da
Silva, que deu uma declaração
elogiando o que ele chama de
“partido político forte” da ditadura
chinesa. Lula também criticou os
EUA.
Sabemos que no
congresso temos muitos eleitos
que ﬂertam com esse braço do
comunismo e do socialismo, e
tentam, a qualquer custo, que os
brasileiros caiam em falácias e
passem a acreditar que seria um
excelente modelo de governo
para o Brasil.
Essas pessoas dizem que
lutam pela democracia, mas uma
democracia de mão única, onde só
os pensamentos e ideias deles
devem ser levados em
consideração. O Brasil acordou e
não cai mais nesse papo. Chega! A
nossa liberdade ninguém tira'.

giro da assessoria

Assessor Fernando Marlos com Peninha,
Secretário Executivo do Prefeito de Eng.
Paulo de Frontin e Renato Mendes

Chefe de Gabiete: Welbert Pedro

Assessor Fernando Marlos, Vera Miranda,
Marcelinho e Pedro Magaldi, em Itatiaia

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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Assessor Fernando Marlos com Ana
Cristina Valadares, em Valença

Assessor Fernando Marlos com Pedro Magaldi,
Everaldo e Jorginho, em Resende

Assessor Fernando Marlos com o
vereador William Carvalho, de Quatis

Assessores GuilherME Spitz e Eduardo Kropf em
reunião na Caixa Econômica Federal de Nova Friburgo

Assessores Guilherme Spitz e Eduardo
Kropf no Instituto Léo Moura Sports,
com o presidente Adolfo Costa

Assessor Luiz Antônio em
visita à Associação de
Moradores Rio das Pedras

Assessoria com deputado Luiz Lima em
manifestação em Copacabana

Assessores reunidos no
gabinete de Copacabana

