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Carnaval da hipocrisia
“Dois anos de restrições com a pandemia da
COVID-19. “Fique em casa”, crianças sem aulas,
passaporte sanitário para entrar nos locais, máscara…
E agora, em pleno carnaval que não existiu para a
prefeitura, mas existiu sim para a população, o que
vimos foram cenas degradantes, jovens drogados,
ruas lotadas e o poder público municipal ﬁngindo

que nada aconteceu.
Eu sou a favor da liberdade. O que não dá pra
aceitar mais é que limitem os nossos direitos ao sabor
das pretensões políticas. Vimos um Carnaval da falta
de equilíbrio e da falta de bom senso por parte dos
paladinos da moral em defesa do “ﬁque em casa”.
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Luiz Lima coloca mandato à disposição de Petrópolis

“O momento deve ser de união entre os governos
federal, estadual e municipal para dar celeridade à
recuperação da cidade e garantir a segurança e a

dignidade de quem ainda se encontra em área de
risco. Nosso mandato está à disposição do município
e de toda a população petropolitana”.

Luiz Lima destina R$ 1 milhão para
Petrópolis em emendas parlamentares.
A quantia será aplicada no custeio
dos serviços de saúde do programa
de atenção básica (PAB).
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Luiz Lima solicita à Caixa Econômica Federal
e ao Banco do Brasil linhas de crédito e
liberação do FGTS para petropolitanos
“Solicitei à Caixa Econômica Federal e ao Banco
do Brasil, que analisem a possibilidade de
oferecimento, de maneira emergencial, de linhas de
crédito especiais para que empresários,
comerciantes e produtores rurais de Petrópolis
possam reconstruir seus estabelecimentos, atingidos
pelas fortes chuvas na tarde de ontem (15).
Também solicitei ao presidente da CAIXA, Pedro
Guimarães, a liberação do saque do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade,

como já foi realizado em situações semelhantes em
determinadas regiões da Bahia e Minas Gerais
atingidas por enchentes.
Não tenho dúvida que o crédito será um dos fatores
mais importantes para a recuperação econômica do
município, já tão castigado pelos perversos efeitos da
pandemia. Os empresários vão precisar com urgência
recompor seu capital de giro e adquirir novas
máquinas e equipamentos, pois os estragos na cidade
foram muito grandes”.

Petrópolis: Luiz Lima e Daniel Silveira
falam sobre ações e deveres do poder público
“Somos agentes do poder público, eleitos pelo voto popular, é nosso papel destinar verbas, conduzir
articulações e cobrar para que essas tragédias não se repitam”.
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Luiz Lima solicita ao Governo do Estado
do RJ reforço no Corpo de Bombeiros Militar
Ainda sob impacto da tragédia que se abateu sobre o
município de Petrópolis em razão de fortes chuvas,
Luiz Lima enviou ofício ao governador Cláudio Castro
para alertar sobre a questão que envolve o efetivo do
Corpo de Bombeiros Militar.
Atualmente, o Corpo de Bombeiros trabalha
com o menor efetivo da sua história. De acordo com a
Lei no 6.170, de 05.03.2012, o Corpo de Bombeiros
deveria ter 23.475 mil militares, mas atualmente são
quase doze mil proﬁssionais a menos.
“Para quem, como eu, esteve em Petrópolis,
ﬁcaram evidentes as diﬁculdades enfrentadas por
esses militares por conta da falta de renovação dos
quadros da corporação. Não há sentido em
incorporarmos, todos os anos, novos oﬁciais, se não
há admissão de soldados. Os oﬁciais têm uma vida
operacional curta e, conforme são promovidos,
trabalham menos nos atendimentos feitos nas ruas.

Ainda que seja notória a restrição orçamentária
enfrentada pelo Estado, penso que, para equilíbrio da
“pirâmide”, podemos explorar a ideia de praças
ascenderem a posição de oﬁciais, de acordo com a
sua capacidade intelectual, entrega, competência e
aptidão para o oﬁcialato.
Ao mesmo tempo, há que se criar regras para
manter os proﬁssionais mais jovens na linha de
frente. Nossos combatentes encaram, diariamente,
as mais diversas emergências como incêndios,
enchentes, desabamentos, buscas em locais
inóspitos, deslizamentos e salvamentos de animais.
Uma rotina dessa natureza requer desses guerreiros
muito vigor, disposição e controle emocional. Nós
precisamos ajudar o Corpo de Bombeiros a manter a
excelência dos serviços que prestam para a
sociedade ﬂuminense.”

Combate à militância política em instituições de ensino
Luiz Lima enviou indicação ao Ministério da
Economia em relação a um problema muito grave
enfrentado por algumas instituições de ensino
federal: a militância política.
Alguns docentes estão se aproveitando da
instrução normativa n° 90, ou seja, autodeclarações,
por diversos motivos, que amparam professores para

que não retornem às aulas presenciais.
“Pessoal, é um absurdo! São dois anos de
pandemia, um prejuízo imensurável ao ensino de
crianças e jovens, e professores pagos com dinheiro
dos mais simples brasileiros, funcionários públicos,
que se aproveitam de uma brecha sanitária para
burlar o trabalho e aﬁrmar suas convicções políticas”.

INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO 31 | ações do mandato em FEVEREIRO/2022

05
02

Luiz Lima cobra poder público sobre
ocupação irregular na região serrana do RJ

“O impacto das fortes chuvas na região serrana do
nosso estado, que ano após ano sofre com a
irresponsabilidade do poder público em executar um
plano habitacional seguro para a população,

escancarou também a necessidade de ampliação do
plano de carreira para os bombeiros, com mais cabos
e soldados”.

Luiz Lima desmascara jornalista da Rede Globo
sobre retorno das aulas presenciais
“Lá no início da pandemia, o presidente
Jair Bolsonaro mostrou-se, inúmeras
vezes, contrário à suspensão das aulas e
foi muito criticado pela mídia. Cerca de
dois anos depois, assisti incrédulo ao
jornalista da Rede Globo, em um ato de
desinformação e militância, ignorar todas
as falas do presidente sobre a suspensão e
a necessidade do retorno das aulas
presenciais.
Além do coronavírus a gente ainda
precisa lidar com outro vírus: a militância
criminosa nas escolas e na mídia
brasileira”.
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Luiz Lima palestra na Escola de Educação Física do Exército

Reﬂexão sobre
a vacina contra
a Covid-19
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Luiz Lima recebe mães de alunos do Colégio Pedro II

“Sábado de muito trabalho! Recebi no gabinete
de Copacabana mães de alunos do Colégio Pedro II
que estão lutando com todas as forças pelo retorno
presencial das aulas. Pessoal, mais de 700 dias sem
aula, um prejuízo enorme para estudantes que estão
com o aprendizado e a socialização extremamente
prejudicados. Flávia, Inês e todos os pais, mães e

responsáveis de alunos que estão sofrendo com a
militância política nas instituições públicas de ensino,
vocês não estão sozinhos. Contem comigo, com meu
empenho e de toda a minha equipe para lutar com
vocês contra essa arbitrariedade com o futuro das
nossas crianças e jovens”.

Luiz Lima recebe liderança do movimento da
direita da zona norte da cidade do Rio de Janeiro
“Com o amigo André Miranda, grande liderança do
movimento da direita na zona norte da cidade do Rio
de Janeiro. André sempre muito combativo nas redes
sociais e no cotidiano, um cara do bem, assertivo e
empenhado em ajudar a localidade que vive e os

arredores. Uma honra contar com seu apoio e sua
conﬁança, meu amigo.
E é isso: “Não existe associações entre leões e
hienas. Entre a luz e as trevas”.
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Luiz Lima visita Teresópolis-RJ
O deputado federal Luiz Lima esteve em Teresópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Ele
participou de entrevista para “O Diário de Teresópolis” e de reunião com a diretoria da viação Dedo de Deus
sobre mobilidade e transporte público urbano.
Luiz Lima também esteve presente durante a entrega dos materiais e kits esportivos para as aulas de futebol
do projeto Passaporte Para Vitória.

Chefe de Gabiete: Welbert Pedro

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

