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Luiz Lima é premiado como um
dos melhores deputados do país

E

m concorrida cerimônia realizada em Brasília, o
deputado federal Luiz Lima (PSL-RJ) recebeu do
“Ranking dos Polí cos” uma homenagem por sua
atuação parlamentar. O deputado ﬁgura entre os 30
parlamentares mais bem avaliados do Brasil.
A plataforma digital compara o desempenho dos
parlamentares brasileiros e é man do por en dade do
terceiro setor, ou seja, sem u lizar dinheiro público. De
forma transparente e apar dária, o Ranking dos Polí cos
classiﬁca senadores e deputados do melhor para pior de
acordo com os seguintes critérios: presença nas sessões,
economia da cota parlamentar, ﬁcha limpa e voto nas
principais decisões do Congresso.
Luiz Lima foi o primeiro parlamentar da ex-sigla do
presidente Jair Bolsonaro a ter um projeto de lei

sancionado nesta legislatura. Ele ocupa a melhor
colocação do PSL. Lima é o 11º colocado no ranking geral,
entre 81 deputados e 513 deputados de todo país.
“Para ser um bom polí co você não precisa
dominar todas as comissões, você não precisa saber de
tudo. Você precisa ter bom senso e se cercar de pessoas
melhores que você. Eu tenho certeza que minha equipe
de gabinete é muito competente e muito melhor do que
eu. Ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Agradeço
com muito carinho toda a equipe do par do e a todos
meus assessores que trabalham ao meu lado, dia a dia,
construindo um mandato honesto, transparente e feito
para honrar não só os 115 mil votos que recebi nas urnas,
mas para honrar a polí ca honesta e todos que acreditam
em um país melhor”.
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Finalizadas as audiências públicas na
Comissão do Esporte sobre Olimpíadas de Tóquio

M

embro da Comissão do Esporte da Câmara dos
Deputados, Luiz Lima foi requerente de uma
série de audiências públicas para debater a
preparação dos atletas brasileiros para as Olimpíadas de
Tóquio, em 2020. Ao longo de três meses, diversas
reuniões foram realizadas na comissão e, ao todo, foram
ouvidos dirigentes e atletas de 32 en dades espor vas.
Luiz Lima lembrou que a edição do ano que vem será

importante para analisar o legado da Rio 2016. "Até hoje,
apenas a Grã-Bretanha melhorou seu desempenho logo
após receber os Jogos Olímpicos", aponta. "As 171
medalhas [do Brasil] no Pan de Lima (55 ouros) e a viceliderança no quadro de medalhas do evento (posto que o
Brasil não ocupava desde 1963) indicam uma evolução
brasileira no contexto regional, que vamos ver se será
conﬁrmada globalmente".

Sessão Solene em homenagem aos
124 anos do Clube de Regatas do Flamengo

L

uiz Lima foi co-autor do requerimento
para realização da Sessão Solene em
Homenagem aos 124 Anos do Clube de
Regatas do Flamengo. A cerimônia foi
realizada no ﬁm de novembro, na Câmara dos
Deputados. “Fui atleta do clube, campeão de
natação defendendo o manto rubro negro e
muito me orgulha todo inves mento do
Flamengo em esporte e qualidade de vida.
Sou Fluminense, mas sou deputado de todas
as torcidas. O Flamengo merece nossas
homenagens.” Em 2019 o Clube foi campeão
da Libertadores na América contra o River
Plate (Argen na) e Campeão Brasileiro.
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Luiz Lima recebe visita
do Cacique Kanuto

uiz Lima recebeu em Brasília a visita do Cacique
Kanato, da tribo Yawalapi , do Alto Xingu. Ele está
organizando um torneio de futebol envolvendo 14
etnias do alto, médio e baixo Xingu, e solicitou ajuda para
levar a proposta à Secretaria Nacional de Esportes para
viabilizar a compe ção. Quando foi secretário Nacional de
Esportes de Alto Rendimento, Luiz Lima e Kanato
organizaram os primeiros Jogos Espor vos Indígenas,
uma grande conquista da passagem de Lima pelo
Ministério do Esporte, entre 2016 e 2017.

Luiz Lima participa de manifestação em frente ao STF

L

uiz Lima se juntou a diversos manifestantes em frente ao Superior Tribunal Federal (STF) para protestar e
manifestar apoio à prisão após condenação em segunda instância. Por 6 votos a 5 o STF proibiu a prisão em 2º
instância e abriu brechas para que diversos criminosos fossem soltos.
“Acompanhei a votação e retornei ao STF pra registrar a minha tristeza e indignação com a vexatória votação. O
STF não reﬂete o sen mento do povo brasileiro e caminha em desacordo com a onda de renovação e tolerância zero
contra a corrupção que demostramos ano passado nas urnas. Não permi r a prisão em 2ª instância é proteger bandido. A
gente quer um país livre de corrupção e impunidade”.
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Contra a inclusão de Carlos
Marighella no livro “Heróis da Pátria”

Comissão de Cultura tentou votar a inclusão do
guerrilheiro Carlos Marighella no livro Heróis e
Heroínas da Pátria. Luiz Lima se mostrou
indignado e se posicionou contra a homenagem. “Não
podemos tratar como herói uma pessoa que possui em
sua biograﬁa assassinatos, assaltos a banco, sequestros e
atos terroristas. Quero que os Deputados que defendem
esses modelos de governo aproveitem que Maduro e Evo
Morales abriram as fronteiras dos seus países e se
mudem para lá, pois vão encontrar centenas de Carlos
Marighella. Aqui ﬁca o meu repúdio total a esses
Deputados que querem incluir o nome de Carlos

Marighella no Livro dos Heróis e Heroína da Pátria.
Quero dizer que neste mandato eu vou defender
ao máximo não só a liberdade de expressão, mas também
a liberdade de o meu país lutar contra o terrorismo, a
violência, os assassinatos e os sequestros. Carlos
Marighella não é herói da Pátria. Carlos Marighella é um
terrorista que não deve ser lembrado, de maneira
heroica, como muitos fazem. Isso é uma distorção da
verdade e reﬂete o momento de inversão de valores por
que passa este País.
Estamos mudando com o Governo Jair Messias
Bolsonaro, que prega ordem, antes do progresso”.

Comissão aprova relatório de Luiz Lima
que institui normas gerais sobre desporto

A

Comissão de Seguridade Social e Família aprovou
o relatório de Luiz Lima para o projeto de lei
1153/2019, do senador Veneziano Vital do Rêgo PSB/PB, que exige das en dades despor vas laudos
técnicos anuais, que deverão ser apresentados ao

Ministério Público, cer ﬁcando vistorias das condições
de segurança dos alojamentos para atletas em formação.
O PL foi aprovado com uma emenda acrescentando a
necessidade de assistência ﬁsioterapêu ca nas
instalações.
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giro da assessoria

Roberto e Luiz Antônio
presentes no Simpósio “A
Amazônia Azul do amanhã”

Fernando Marlos com Wesley
Balthazar, em Barra do Piraí

Ulisses Reis e Maria participam
do Fórum de cultura,
realizado em Niterói

Roberto presente no Seminário Educação
Física Escolar e o papel do professor,
com a professora Edneia Freire

Fernando Marlos visita o vereador
Fábio Buchecha, em Volta Redonda

Eduardo Kropf e Guilherme Spitz
presentes na audiência pública sobre
gerenciamento integrado do
abastecimento de água nas cidades de
Duas Barras, Cordeiro e Cantagalo

Adalto Lomba presente na posse
da nova diretoria da Associação
dos Veteranos do CFN

Luiz Antônio, Itamar e Roberto
presentes na 3º Bienal
Internacional de Caricatura, com
o organizador Luciano Magno

Eduardo Kropf prestigia a Copa
Lagoinha de Jiu-Jitsu em Nova Friburgo

Reunião da assessoria no
gabinete de Copacabana

Fernando Marlos em
visita a Paulo de Frontin

