@ocialluizlima

INFORMATIVO
EDIÇÃO 6 | AGOSTO 2019

R I O

D E

J A N E I R O

Prêmio Congresso em Foco

C

omo reconhecimento do excelente trabalho
desenvolvido na Câmara Federal, o deputado
federal Luiz Lima foi selecionado e está
concorrendo ao Prêmio Congresso em Foco.
Luiz concorre nas seguintes categorias:
Opção 1: Melhor parlamentar que representa a
população; Opção 4: Congressista que apoia o
empreendedorismo.
Para votar é muito simples: basta acessar o site

www.congressoemfoco.uol.com.br e acessar a aba
Prêmio Congresso em Foco. Outra forma ágil de votar é
acessando as redes sociais do deputado Luiz Lima
(@oﬁcialluizlima). Lá, todos os links estão
disponibilizados e levam direto para a página da votação.
A votação é popular e o seu voto faz toda a diferença para
trazer esse prêmio para quem trabalha de verdade pelo
nosso país com garra e hones dade!

Reforma da Previdência é aprovada em 1º turno na Câmara dos Deputados

N

o apagar das luzes
antes do recesso
parlamentar, e em
uma votação que varou a
m a d r u g a d a , o s
congressistas aprovaram
por 309 x 131 votos, o texto
base da Nova Previdência.
O deputado Luiz Lima votou

SIM e se declarou
emocionado e fazer parte
deste momento histórico.
“Não tenho palavras para
descrever a felicidade de
poder fazer parte desta
grande mudança,
representando o estado do
Rio de Janeiro. Cada vez

mais tenho a certeza que ﬁz
a escolha certa: defender as
pessoas mais humildes e
lutar pelo ﬁm dos
privilégios. Desde o início
fui a favor de uma reforma
igualitária para todos. Meu
voto foi seguro, sem
dúvidas, com o coração feliz

e a mente tranquila.
Tivemos uma vitória
emblemá ca, respeitando
a vontade popular, que
optou em mudar os rumos
do nosso país. Tenho muito
orgulho do lado que
escolhi: o lado do povo”.
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Luiz Lima visita
Parque Olímpico

M

embro da
Comissão do
Esporte da
Câmara e muito apreensivo
com o legado Olímpico, o
deputado Luiz Lima visitou
o Parque Olímpico duas
vezes em menos de um
mês. Preocupado com os
rumos que o local tomaria
após o encerramento da
AGLO, Luiz fez questão de
veriﬁcar como estavam as
instalações e, e uma
segunda visita,
acompanhou a equipe de
transição que deverá gerir o
local.
Luiz se reuniu com o
presidente da Empresa de
Turismo do Município do

Rio de Janeiro (Riotur)
Marcelo Alves, para
conhecer os planos da
Secretaria Especial do
Esporte do Ministério da
Cidadania, que ﬁnaliza a
nova estruturação
administra va que vai
subs tuir a Autoridade de
Governança do Legado
Olímpico (AGLO), ex nta
em 30 de junho.
Luiz Lima destacou a
importância de tratar o
legado olímpico com
responsabilidade e frisou a
necessidade da escolha de
pessoas preparadas
tecnicamente para
equilibrar as a vidades de
alto rendimento com

projetos socioespor vos e
inclusivos. “Organizamos
com sucesso os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos,
mas foi um inves mento
grande que não pode ser

desperdiçado. Minha
atuação no Congresso
Nacional será sempre de
apoio às boas inicia vas e
de cobrança por eﬁciência”,
aﬁrmou o deputado.

Luiz Lima apresenta projeto que aumenta pena
por estupro cometido por profissional ou religioso

O

deputado Luiz Lima apresentou o projeto de Lei
2565/19 que aumenta pela metade a pena
aplicada a quem cometer abuso sexual contra
vulnerável valendo-se de autoridade proﬁssional ou
religiosa. O obje vo da proposta, que altera o Código
Penal, é punir com mais rigor, por exemplo, padres,
pastores e técnicos espor vos envolvidos em casos de
crime sexual. “O aumento de pena a ngiria casos de

abusos sexuais como o come do pelo médico Roger
Abdelmassih, condenado pela prá ca de estupro contra
dezenas de pacientes, pelo médium João de Deus e pelo
“guru” Sri Prem Baba, acusados por abusos e prá ca de
crimes contra a dignidade sexual por mulheres que os
procuraram em busca de ajuda. Temos também casos de
técnicos espor vos. Uma barbárie contra crianças e jovens
que estão em busca de um sonho”.

Lançamento da Frente Parlamentar dos
Atacadistas, Supermercados e Similares

F

oi lançado no dia 09 de julho a Frente Parlamentar
dos Atacadistas, Supermercados e Similares,
presidida pelo deputado Lourival Gomes, e que tem
o deputado Luiz Lima como 1° vice-presidente da Frente,
ambos do PSL-RJ. O obje vo é fortalecer o setor, fazendo a
interlocução com o governo federal.
Com 89 mil lojas no Brasil, os supermercados
somam mais de 1,8 milhões de funcionários diretos e 5,4
milhões indiretos no país. O setor é responsável pela
comercialização de 87,3% de todo alimento e produto de
limpeza e higiene pessoal do Brasil. Em 2018, faturou R$

338,7 bilhões, o que representa 5,4% do produto interno
bruto. Já o setor atacadista e distribuidor superou a meta
de crescimento estabelecida para 2018, e terminou o ano
com alta no faturamento.
“Estou muito honrado em ser o 1º vice-presidente
da Frente Parlamentar dos Atacadistas, Supermercados e
Similares. Quero trabalhar muito ouvindo demandas e
propondo soluções, além de acompanhar as proposituras
em tramitação no Congresso. Vamos criar oportunidade
de crescimento para o setor, gerando mais empregos para
os brasileiros e fortalecendo a economia o nosso país.

INFORMATI VO LUIZ LIMA | EDIÇÃO 06 | AGOSTO 2019

03

Tour pelo Estado

A

Câmara dos
Deputados entrou
em recesso no dia
18 de julho, mas o
deputado Luiz Lima não
parou de trabalhar. O
recesso mesmo foi
somente das sessões
parlamentares. Luiz e sua
assessoria embarcaram em
um tour pelos municípios
de todas as regiões do
estado do Rio de Janeiro.
A comi va passou por
Vassouras, Valença, Rio

Claro, Barra Mansa e Barra
do Piraí, no sul e centro-sul
do estado. Na outra
semana, foi a vez do norte e
noroeste receberem
atenção do parlamentar:
Luiz Lima visitou Cardoso
M o r e i ra , I t a p e r u n a e
c o n c e n t r o u o s
atendimentos aos
correligionários e eleitores
e m S a nto A ntô n i o d e
Pádua.
A região serrana não ﬁcou
de fora: Luiz dedicou um

dia de atendimento em seu
gabinete estadual,
localizado no centro de
Olaria, em Nova Friburgo.
Após despachar com
vereadores e lideranças
locais, o deputado se
reuniu com empresários do
setor têx l no Sindvest,
ouviu algumas per nentes
preocupações do setor e
debatou com os
empresários caminhos
para tratar de incen vos e
grandiosos projetos para

fomentar o ramo da moda
em Nova Friburgo. Luiz,
q u e p o s s u i exc e l e n t e
trânsito com a presidência
da Caixa Econômica
Federal, sugeriu
apresentar um detalhado
e s t u d o p a ra a n ga r i a r
recursos e apoio para o
setor. No próximo dia 9 de
agosto, o deputado e
empresários voltam a se
encontrar com dados em
mãos.
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Luiz Lima visita condomínio Terra Nova e indica
construção de Vila Olímpica no local

L

uiz Lima encerrou a agenda de a vidades em
Nova Friburgo no condomínio Terra Nova, local
que fez uma indicação legisla va no Ministério
da Cidadania para a construção de uma Vila Olímpica.
O deputado se reuniu com moradores que
apresentaram uma extensa lista de reivindicações
como falta de infraestrutura, ônibus, escolas, creches
e posto de saúde nas redondezas.
“A intenção de trazer a Vila Olímpica para o
condomínio Terra Nova é ofertar mais qualidade de
vida aos 12 mil moradores que residem no local e
estão completamente esquecidos pelo poder público.
Queremos integração entre as escolas, as crianças e
adolescentes, que podem encontrar no esporte um

caminho de bem. Além disso, o local é carente dos
serviços públicos mais básicos e assegurados pela
cons tuição. A construção do bairro foi mal
planejada e não atende às necessidades de quem
mora no local. Minha assessoria está empenhada
em fazer o levantamento de todos os dados para dar
suporte aos moradores e ser um elo entre os
poderes execu vo municipal, legisla vo estadual e
federal para mudarmos essa realidade
rapidamente”, aﬁrmou o deputado Luiz Lima.
Luiz esteve acompanhando de seus assessores e do
vereador Cascão do Povo (PDT).
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giro da assessoria

L

uiz Lima conta com uma competente equipe de assessores nas oito regiões do estado do RJ. A assessoria
par cipa de eventos, reuniões, veriﬁca denúncias e demandas das localidades. Através dos assessores, o
mandato está sempre presente e antenado com os anseios da população. O Giro da Assessoria mostra um
pouquinho do trabalho realizado pelos assessores nos bas dores da polí ca.

Fernando com o prefeito de Valença,
Fernandinho Graça e Marcelo Silva

Fernando com o prefeito
Ailton Marques, de Porto Real

Reunião com os representantes da
ABRASA, Instituto Água e a Bióloga Ana
Carolina Volpato Zanandrea sobre o
tema "Cidadania e Meio Ambiente"

Wanderlúcio visita as prefeituras de
Cambuci, Itaocara, Aperibé e São Fidélis

Wanderlúcio visita as prefeituras de
Cambuci, Itaocara, Aperibé e São Fidélis

Fernando com professor Jadson
Teixeira e professor Denilson silva, em
Porto Real

Eduardo Kropf com secretário de
Infraestrutura e Obras do Estado do Rio
de Janeiro Dr. Horácio Guimarães e o
prefeito de Duas Barras, Luiz Carlos

Eduardo Kropf participando
do evento Family Soccer, do
Professor Tiago Veloso

Wanderlúcio visita as prefeituras de
Cambuci, Itaocara, Aperibé e São Fidélis

Itamar, Luiz Antônio e Roberto em
reunião com os representantes do
Projeto Raízes da Capoeira, com Cel.
Elton Neves e Andréa Alves Cunha

Fernando com Alex Bomfim, Pastor Wilson
David, Flávio Campos (secretário de
Governo) e Lucimar Ferreira (prefeita de
Paracambi)

Adalto Lomba e Eduardo Kropf presentes
no lançamento da FEVEST, a maior Feira de
Moda Íntima da América Latina

Assessoria e Juliana Trindade,
representante do Esporte Clube Luiz Lima
Gladiadores, recebendo o Certificado
Adote.Rio pela adoção da Praça dos
Pescadores no Posto 6 em Copacabana

Wanderlúcio visita as prefeituras de
Cambuci, Itaocara, Aperibé e São Fidélis

Itamar com alunos na
Universidade de Vassouras
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Roberto, Ulysses e Itamar marcam
presença na inauguração da Piscina
Rômulo Arantes, no Clube do Flamengo

Eduardo Kropf na abertura da mais
tradicional Exposição Agropecuária da
região serrana, em Cordeiro
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Daniel, Itamar e Fernanda com o
prefeito Zelito, de Guapimirim

Leandro Arruda presente na final do campeonato
amador do centenário Esporte Clube Guanabara

Tércio Schelck presente na 2º Copa
Barrense de Futebol de Mesa

@ocialluizlima

NOVA FRIBURGO-RJ
Gabinete Estadual
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Olaria, Nova Friburgo-RJ
22 2005 0505
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