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luiz lima é o deputado federal pioneiro de primeiro
mandato em 2019 a aprovar projeto de lei
Com exatos 55 dias à frente do
seu primeiro mandato parlamentar, o
deputado federal Luiz Lima (PSL-RJ)
teve seu primeiro projeto de lei
aprovado pela Câmara dos
Deputados. O parlamentar é o
primeiro do PSL, dentre os 55
deputados, e o primeiro do Congresso
d e p r i m e i ro m a n d a t o, d e n t re
deputados e senadores, nesta
legislatura, a aprovar um projeto de
lei.
A proposição altera a Lei Maria
da Penha para garan r que as ví mas
de violência domés ca possam
solicitar ao juiz a decretação imediata
do divórcio ou a dissolução da união
estável.

“A nossa intenção é dar
celeridade ao processo de divórcio,
encerrando vínculos e preservando a
ví ma e seus ﬁlhos. A Lei Maria da
Penha foi um grande avanço para as
mulheres do nosso país e deve ser
aprimorada com medidas prote vas
de urgência e também na esfera cível,
rompendo de vez o ciclo de violência.
Sugeri também a inclusão de um novo
ar go, que possibilita o juiz
responsável pelo caso de violência
d o m é s ca n a e sfe ra c r i m i n a l ,
também decidir pelo divórcio ou ﬁm
da união estável, se for o desejo da
ví ma".
O projeto entrou em pauta
após todos os líderes dos blocos

par dários assinarem requerimento
de urgência para que o projeto
entrasse em votação. A deputada
Érica Kokay (PT-DF) foi a relatora do
projeto na tribuna da Câmara dos
Deputados.
Em tom emocionado, Luiz
Lima encerrou o discurso na tribuna
falando sobre a importância da união
de pessoas que pensam diferente em
prol do bem comum: “Em defesa da
m u l h e r, n o m ê s d a m u l h e r,
mostramos que esta casa (Câmara dos
Deputados) pode sim, ter
convergência. Nós podemos ceder e
construir o melhor para o nosso país”.
O projeto segue para
apreciação no Senado Federal.
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Luiz Lima intermedia liberação de aditivos
para convênios esportivos em Petrópolis
O mês de março foi de boas
no cias para o cenário
espor vo em Petrópolis, na
região serrana do estado
do Rio. Através do
deputado federal Luiz Lima
e do Secretário Nacional de
Esportes, General Marco
Aurélio, a cidade foi
contemplada com recursos
federais para adi var dois
convênios municipais no
ramo espor vo: apoio à
realização dos Jogos
Estudan s Uniﬁcados de
Petrópolis (JEUPS) e apoio
ao projeto Agita Petrópolis

Futebol.
N o ﬁ n a l d e
fevereiro, Luiz Lima
recebeu em Brasília o
s e c r e t á r i o
d e
desenvolvimento
econômico, Marcelo
Fiorini, e o secretário de
p l a n e j a m e nto, D a l m i r
Caetano, ambos do
município de Petrópolis.
Após a reunião, o deputado
entrou em contato com o
Ministério da Cidadania e
ar culou pessoalmente a
liberação dos convênios
junto ao secretário.

O programa Agita
Petrópolis proporciona
aulas de variadas
modalidades espor vas
para mais de 1.300
pessoas, em 16 bairros de
Petrópolis. Foi
desenvolvido para
combater o sedentarismo e
democra zar o acesso à
prá ca de a vidades
sicas. Já os Jogos
Estudan s Uniﬁcados de
Petrópolis (JEUPS), contam
co m c e rca d e 9
modalidades e mais de 40
escolas inscritas no

torneio.
"Apoiar o esporte
nas escolas e projetos
sociais é caminho para
incen var cada vez mais a
prá ca espor va e
democra zar o esporte
para todos. O esporte
precisa ser visto como pilar
da educação e inclusão
social. Criança que pra ca
esporte, diﬁcilmente entra
para o mundo do crime".
Os convênios foram
publicados no Diário Oﬁcial
da União na sexta-feira, 15
de março.

ressaltou que deseja união
para desenvolver projetos
culturais plurais e
inclusivos.
"Quando a gente tem um
discurso que nos separa, a
gente acaba separando a
pluralidade de ideias.
Espero que daqui pra
frente a gente consiga se
dividir apenas em quem
quer o bem e quem quer o
mau do nosso país. Sou do
PSL, fui bolsista do
programa RenovaBr, ﬁz
amizades com pessoas de

diversas siglas e opiniões.
Eu tenho orgulho do
par do que escolhi para
disputar minha primeira
eleição e iniciar minha
trajetória polí ca. Tivemos
o negro e a mulher mais
votados do país no PSL.
Tenho certeza que vamos
conseguir construir um
Brasil melhor para as
futuras gerações através de
polí cas públicas
espor vas e culturais" ﬁnalizou.

Luiz Lima é titular
das Comissões
do Esporte e Cultura
Na manhã de quinta-feira,
13 de março, o deputado
Luiz Lima par cipou da
instalação das Comissões
de Cultura e Esporte, das
quais é tular.
O parlamentar possui uma
í n m a re l a ç ã o c o m o
esporte. Luiz Lima
par cipou de duas
Olimpíadas (1996 e 2000) e
três Pan-Americanos
(Medalha de ouro nos 400
metros livre em Winnipeg 1999) foi Secretário de
Esportes de Alto
Rendimento e é o primeiro
professor de educação
sica com licenciatura
plena a se eleger deputado
federal pelo Rio de Janeiro.
"O esporte precisa estar
integrado entre os

Ministérios da saúde,
educação e cidadania. É
urgente que a Secretaria
Nacional de Esportes
enxergue o esporte como
ferramenta de inclusão
social e toda sua
proximidade com a
educação e disciplina".
Em seu discurso na
Comissão de Cultura, o
deputado recitou o samba
d a
M o c i d a d e
Independente de Padre
Miguel, de 1995, in tulado
"Olhai por nós", que fala
sobre a miscigenação do
Brasil. Em tom amistoso
sobre igualdade, apesar
das divergências polí cas,
Luiz Lima desejou sucesso a
presidente da comissão,
Benedita da Silva (PT) e
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Deputado Luiz Lima se reúne com Ministro do Turismo
para articular projetos para Nova Friburgo

O turismo em Nova Friburgo foi tema
de uma importante reunião em
Brasília entre Luiz Lima, seu chefe de
gabinete, Welbert Pedro,
juntamente do secretário de turismo
de Nova Friburgo (RJ), Pablo Sprei. O
trio se reuniu com o Ministro do
Turismo, Marcelo Álvaro Antônio,
para tratar de ações de fomento ao
turismo na região serrana do Rio de
Janeiro. Em pauta, dois importantes
projetos: o MercoSerra e Caminhos
de Nova Friburgo.
O projeto Caminhos de Nova
Friburgo desenvolve um plano de
integração entre os distritos de Nova
Friburgo, integrando circuitos e
atra vos turís cos do município,
além de colaborar com o
escoamento da produção rural. O
programa prevê a revitalização de
112 quilômetros de estradas (ao
todo são 207 km no circuito), por
todos os distritos de Nova Friburgo, e

contempla sinalização por placas
seguindo as orientações do Guia
Brasileiro de Sinalização Turís ca
(Embratur).
Já o MercoSerra, é uma Agência de
Desenvolvimento Econômico
Regional, que visa ações integradas
pelo fortalecimento
socioeconômico, turís co e cultural
de Teresópolis, Petrópolis e Nova
Friburgo. O projeto é um esforço
conjunto de empresários e en dades
de classe para fortalecer o potencial
dos três municípios, através do
a p e r fe i ço a m e nto e ex p a n s ã o
infraestrutural.
“Es ve anteriormente em Brasília
reunido com o deputado Luiz Lima e
d e m o n st re i to d o o p o te n c i a l
turís co da nossa região. Ele ﬁcou
muito impressionado e ar culou a
reunião com o Ministro do Turismo
para que a gente consiga rar do
papel todas as ações para

incrementar o turismo na região.
Queremos ser referência, gerando
emprego, renda e desenvolvimento
para a região” - aﬁrmou, Pablo Sprei.
Luiz Lima se mostrou empenhado
em colaborar para fomentar o
turismo na serra carioca: “A região
serrana do estado possui um
potencial turís co muito grande,
com roteiros de charme, turismo
ecológico, a vidades espor vas,
além de ser um importante polo
gastronômico e cervejeiro para o
nosso estado. O desenvolvimento do
MercoSerra e do Caminhos de Nova
Friburgo possibilita a expansão em
larga escala do turismo na região,
transformando os municípios em
grandes potências turís cas e
econômicas. Nosso mandato está à
disposição para colaborar com todas
as frentes para tornar realidade
esses grandes projetos.” – concluiu o
deputado.
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Luiz Lima cobra ações do Ministro da Cidadania Osmar
Terra em relação ao esporte brasileiro
Luiz Lima, que esteve à frente da
Secretaria Nacional de Esportes de
Alto Rendimento por um ano
(2016/2017) cobrou ações do
Ministro da Cidadania, Osmar Terra,
em relação ao desporto brasileiro. O
pronunciamento aconteceu durante
sessão da Comissão do Esporte.
"Como tular da Comissão de
Esportes e integrante da base do
governo, não posso fechar os olhos
para a situação do esporte nacional,
nem me furtar de uma análise crí ca.
Sou do PSL, mas estou
extremamente preocupado. A gente
está no ﬁm de março e não tem
secretário de Alto-Rendimento
nomeado, não tem secretário de
Esporte e Lazer nomeado, não tem
secretário da ABCD nomeado, não
tem secretário de Futebol nomeado.
Es ve na Secretaria Especial de
Esporte e parecia que estava
entrando numa casa fantasma. Não
tem ninguém”.
Luiz Lima também comentou sobre a
falta de autonomia do secretário de
esporte, o general Marco Aurélio
Vieira. "Eu tenho enorme respeito ao

Participação NO
Fórum Estadual
sobre Lei Rouanet
Integrante tular da Comissão de
Cultura, Luiz Lima par cipou do
Fórum Estadual sobre a Lei Rouanet,
a lei federal de incen vo à cultura,
realizado pela Associação Comercial
do Rio de Janeiro
“É necessário alinhar a lei ao
seu real obje vo, acabando com
possíveis “ralos” de dinheiro público,
privilegiando ar stas que realmente
precisam de incen vo para levar a
sua arte aos brasileiros”.

ministro Osmar Terra, mas não sei o
que está acontecendo. A gente
parou no tempo e no espaço. O
secretário tem que ter autonomia.
Hoje me parece que o secretário
nacional de esporte é totalmente
subordinado ao ministro. Isso torna

as ações na minha opinião até o
momento completamente
inexistentes. Quero que esse recado
chegue à Casa Civil, ao gabinete do
presidente - concluiu.

Canal de denúncias para verificar
repasses federais
Além de legislar, a função do
d e p u t a d o fe d e r a l t a m b é m é
ﬁscalizar a des nação e o emprego
de verba pública. Estreitando o
contato com a população, Luiz Lima
lançou um canal de denúncia para
veriﬁcar como os municípios estão
aplicando verba federal.
Através do e-mail
dep.luizlima@camara.leg.br o
gabinete do parlamentar está
recebendo denúncias de possíveis

irregularidades com recursos
federais. Não é preciso se iden ﬁcar.
A equipe do deputado apura todas as
informações da obra, valor do
repasse, previsão de término e
possíveis anomalias na condução do
recurso. Caso alguma
inconformidade seja notada, um
requerimento de inves gação é
aberto na Câmara dos Deputados.
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Luiz Lima
recebe prefeito
de Miracema
O prefeito de Miracema,
Cloves Tostes de Barros, esteve em
Brasília para apresentar algumas
demandas da cidade ao deputado
Luiz Lima. Cloves reforçou o pedido
de emendas para a cidade e o
deputado Luiz Lima reaﬁrmou o
compromisso, colocando o mandato
à disposição para colaborar com o
desenvolvimento do município.
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Luiz Lima se reúne com vereador de
Trajano de MoraES
Trajano de Moraes também está bem representada na Câmara
Federal. O presidente da Câmara dos Vereadores do município, Ralph
Moreira, esteve em Brasília para reforçar a parceria com o governo federal e
também conversou com o deputado Luiz Lima sobre o cenário polí co da
cidade e as perspec vas para 2020.

Luiz Lima e bancada do PSL se reúnem
com Ministro da Secretaria de Governo

Luiz Lima e alguns deputados Secretaria de Governo, General Santos pacote An crime, apresentado pelo
da bancada do PSL do Rio de Janeiro C r u z , p a r a t r a t a r d e a s s u n t o s ministro Sérgio Moro e a reforma no
se reuniram com o Ministro da importantes para o Brasil. Em pauta, o Código Penal Brasileiro.
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Luiz Lima e equipe participam do “CaminhaDown” em Petrópolis

O deputado Luiz Lima e sua equipe de assessores subiram a serra para par cipar do evento ‘’CaminhaDown”, uma
caminhada para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado no dia 21 de março, a inclusão e o amor.

giro da assessoria

Tércio Schelck em reunião na Câmara dos
Vereadores de Casimiro de Abreu, com Vereador
Ramon Gidalte e Sullivan Berbet (liderança local).

Itamar Silva e Luiz Antônio Freitas
representando o deputado Luiz Lima no
Campeonato Carioca de Beach Soccer,
em Copacabana.

Frederico Kropf visitando as prefeituras
de Cordeiro, Bom Jardim e Cantagalo,
colocando o mandato à disposição dos
municípios.
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Adalto Lomba e Frederico Kropf
em audiência pública na Câmara
Municipal de Nova Friburgo sobre
Turismo em Nova Friburgo.

Tércio Schelck presente na
sessão da Câmara de Iguaba
Grande, recebido pelo vereador
Vantoil Martins.

Fernando Marlos com o craque
do basquete nacional, André
Brazolin, em projeto social
esportivo em Piraí-RJ.

Wanderlúcio Pinto com o
Prefeito de São José de Ubá,
Marcionílio Botelho, e Chefe de
Gabinete, Antônio Souza.

Wanderlúcio Pinto após
reunião com prefeito de
Itaocara, Manoel Faria

Chefe de Gabiete: Welbert Pedro

Tércio Schelck com Carlos Eugênio Terra,
Secretário de habitação de Cabo Frio. Em pauta,
a construção de 300 unidades do projeto
Minha Casa, Minha vida – do Governo Federal.

Adalto Lomba e Frederico Kropf representando
Luiz Lima no Seminário Governo Eletrônico e
Cidades Inteligentes – Transparência e cidadania.
O evento contou com a participação do
Secretário Executivo de Niterói.

Wanderlúcio Pinto com a
Secretária de Fazenda de laje
do Muriaé e com a Secretária
Executiva da Prefeitura.

Wanderlúcio Pinto com o
prefeito de Cambuci,
Agnaldinho

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

Itamar Silva e Roberto Rodrigues
representando o deputado Luiz Lima
na Apae/RJ em celebração ao Dia
Internacional da Síndrome de Down.

Wanderlúcio Pinto com o vice
prefeito de Miracema, Gilson
Sales.

Fernando Marlos com o
Secretário de Governo de
Resende, Hélio

Diagramação: Felipe Torres

CONTATO
dep.luizlima@camara.leg.br
+55 61 3215 5504

