@ocialluizlima

INFORMATIVO
EDIÇÃO 4 | JUNHO 2019

R I O

D E

J A N E I R O

Inauguração do gabinete estadual em Nova Friburgo

N

o dia 03 de maio, o deputado
federal Luiz Lima inaugurou
seu primeiro gabinete
externo. A cidade escolhida para
receber o escritório polí co foi Nova
Friburgo, na região serrana do estado,
por sua centralidade e facilidade de
acesso.
Luiz Lima recebeu os prefeitos
de Carmo, Macuco e Cachoeiras de

Macacu; vereadores de Italva,
Macuco e Nova Friburgo;
representantes de Aperibé e
Guapimirim; secretário de
administração de Cordeiro, além de
en dades de classe e lideranças.
Diversos friburguenses também
passaram pelo local para abraçar Luiz
Lima, que viveu boa parte da sua
adolescência no município e recebeu

votação expressiva no úl mo pleito.
“O gabinete estadual vai
atender as regiões Serrana, Norte,
Noroeste, Baixadas Litorâneas, e
quem mais es ver passando pela
cidade e desejar apresentar alguma
demanda, sugestão ou crí ca. O
gabinete em Nova Friburgo é uma
forma de estar cada vez mais próximo
e alinhado com a população.”

Projeto de Lei de Luiz Lima é relatado no
Senado pela Senadora Leila do Vôlei

M

ais um passo importante
para o projeto de lei de
autoria do deputado Luiz
Lima, que agiliza o processo de
divórcio em caso de violência
domés ca. O PL foi aprovado pela
Câmara dos Deputados no ﬁm de
março e, no dia 23 de maio, a
Senadora Leila Barros (Leila do Vôlei)
relatou o projeto na Comissão de
Direitos Humanos do Senado. Com
uma relatoria brilhante e sensível, o
relatório foi aprovado e agora segue
para Comissão de Cons tuição e
Jus ça e de Cidadania do Senado.
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Deputado Luiz Lima é homenageado
com a medalha Swian Zanoni

N

o início do mês de
maio, a Câmara
dos Vereadores de
N o v a F r i b u r g o
homenageou Luiz Lima com
a medalha de Mérito
Espor vo Swian Zanoni. A
inicia va par u da
Comissão de Esporte e
Lazer da Câmara, presidida
pelo vereador Cascão do
Povo.
“Muito honrado em
receber a medalha de

Mérito Espor vo Swian
Zanoni das mãos do
vereador Cascão. Ser
novamente lembrando
pela cidade que me acolheu
com tanto carinho é mo vo
d e m u i to o rg u l h o e a
certeza de uma trajetória
espor va muito feliz e
realizada, que conta com a
par cipação muito
importante de Nova
Friburgo na história”.
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Homenagem aos 210 anos da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro

A

Câmara dos
Deputados
celebrou em
plenário os 210 anos da
Polícia Militar do Estado
do Rio de Janeiro. Luiz
Lima fez um breve discurso
enaltecendo o trabalho
dos policiais.
“Fiz questão de par cipar
da solenidade para, mais
uma vez, demonstrar todo
meu apoio e admiração
por essa corporação que
dá a vida pela nossa vida.
Entre os 12 deputados
fe d e ra i s e l e i t o s p e l a
bancada do PSL/RJ, temos

4 PMs que são grandes
companheiros na Câmara
dos Deputados. O trabalho
e a responsabilidade dos
policiais é imenso e,
i n fe l i z m e n t e , m u i t a s
vezes, não é reconhecido
pela sociedade e pelos
polí cos que deveriam
batalhar por melhores
condições de trabalho
para a categoria. Deixo
meu mandato à disposição
e toda minha admiração
aos nobres policiais da
PMERJ”, - concluiu Luiz
Lima.
Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

Luiz Lima encaminha pedido de R$ 1,5 milhão para
construção de Vila Olímpica em Nova Friburgo

E

m visita à Nova
Friburgo, Luiz Lima se
reuniu com o prefeito
Renato Bravo para conhecer
algumas demandas da

cidade. Na ocasião, Luiz
Lima solicitou ao prefeito
um o cio para abertura do
Siconv visando a liberação
do valor de 1 milhão e 500

mil reais para a construção
de uma Vila Olímpica em
Nova Friburgo. A ação vai
proporcionar melhoria da
infraestrutura para a prá ca
espor va no município. O
o cio foi encaminhado ao
Ministro da Cidadania,
Osmar Terra.
“Solicitei ao prefeito
Renato Bravo que
providenciasse um o cio
para abertura do Siconv
visando a liberação do valor
de 1 milhão e 500 mil reais
para a construção de uma
Vila Olímpica em Nova

Friburgo. A ação vai
proporcionar melhoria da
infraestrutura para a prá ca
e s p o r va . N a p róx i m a
semana, vou encaminhar o
o cio ao Ministro da
Cidadania, Osmar Terra.
Tenho muito carinho por
Nova Friburgo e toda região
serrana. Meu mandato está
à disposição. Nova Friburgo
agora conta com um
representante em Brasília
com condições de ar cular e
trabalhar com ﬁrmeza pelo
município”, - ﬁnalizou Luiz
Lima.
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Reitor da UFF visita gabinete de Luiz Lima em Brasília

O

Reitor da Universidade
Federal Fluminense
(UFF), Antônio Cláudio
Nóbrega, esteve no gabinete de
Luiz Lima em Brasília para
apresentar o cenário
orçamentário e de a vidades da
ins tuição. Antônio também
expôs sua preocupação com
uma educação apar dária e
com o fomento ao esporte na
universidade.
“A minha missão é zelar pela

Luiz Lima relata projeto que declara Maria
Lenk Patrona da Natação Brasileira

educação pública de qualidade,
sempre primando pelo
equilíbrio dos recursos públicos
que chegam até as ins tuições.
Tenho esperanças de que,
muito em breve, teremos no
Brasil a educação acima de
qualquer disputa par dária.
Precisamos, sim, inves r em
produção de conhecimento
relevante para a sociedade. Sou
um parlamentar entusiasta da
educação e do esporte como
ferramenta de mudança social”.

Relatoria de Luiz Lima é elogiada na
Comissão de Seguridade Social e Família

D

urante sessão da
Comissão de
Seguridade Social e
Família, Luiz Lima relatou o
projeto de lei do senador
Davi Alcolumbre (DEM/AP)
sobre a obrigatoriedade de
aviso nos estabelecimentos
espor vos sobre o uso

L

uiz Lima relatou na
Comissão de Cultura, o
Projeto de Lei nº 1.743,
de 2019, de autoria do
Deputado Chico D'Angelo,
que declara Maria Lenk
"Patrona da Natação
Brasileira".
Durante a relatoria, o
deputado enumerou os
feitos da maior nadadora
brasileira de todos os tempos
para jus ﬁcar a homenagem.
“Fosse Maria Lenk
uma atleta norte-americana
ou europeia, seus feitos,
grandiosos, estariam
preservados em um museu
que levaria seu nome. Maria
Lenk é, sem sombra de
dúvida, no universo do
esporte mundial um ícone a
ser respeitado, admirado,
venerado e seguido. Em
1939, quando estabeleceu os
recordes mundiais dos 200 e

400 metros na modalidade
nado de peito, Maria Lenk
entregou-se àquele que
seria o maior desaﬁo de sua
vida: fundar a Escola
N a c i o n a l d e Ed u ca çã o
Física, na Universidade do
Brasil, no Rio de Janeiro. (...)
Triste o país que precisa de
heróis. E mais triste ainda é
o país que maltrata os seus
heróis. Com esse projeto de
lei, a heroína brasileira
Maria Lenk está sendo
muito bem tratada e
homenageada", - declarou
o deputado do PSL.
Luiz Lima orientou
voto favorável e o projeto
para reconhecer
oﬁcialmente Maria Lenk
como patrona da natação
brasileira foi aprovado por
unanimidade pela
Comissão de Cultura.
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i n d i s c r i m i n a d o
anabolizantes. O relatório foi
elogiado por diversos
deputados que par cipavam
d a co m i s s ã o . O s
parlamentares enalteceram o
texto técnico da relatoria e a
proposição do projeto.

Luiz Lima relata projeto que obriga
produção de insumos para tratamento
de doenças negligenciadas

A

Comissão de
Seguridade Social e
Família da Câmara
dos Deputados aprovou o
Projeto de Lei 10096/18,
que obriga os laboratórios
p ú b l i c o s d e p ro d u ç ã o
farmacêu ca a produzir os
insumos a vos necessários
para o tratamento das
chamadas doenças
negligenciadas – aquelas
causadas por agentes
infecciosos ou parasitas.
As doenças
negligenciadas são
consideradas endêmicas
em populações de baixa
renda, especialmente na
África, na Ásia e na América
La na. A diﬁculdade de
acesso à água e a falta de
saneamento básico
contribuem para a
disseminação dessas

doenças. Entre elas estão a
malária, a doença de Chagas,
a
d e n g u e
e
a
esquistossomose.
O deputado Luiz Lima
foi o relator do PL e
recomendou a aprovação. “O
projeto pretende proteger o
sistema de saúde ao
d e t e r m i n a r a p ro d u ç ã o
nacional de insumos
estratégicos para a fabricação
d e m e d i ca m e nto s . E s s a
medida pode reduzir a
dependência internacional e
o risco de desabastecimento,
mostrando-se benéﬁca para a
saúde pública, evitando falta
de matéria prima para a
produção de medicamentos
de baixo interesse comercial,
protegendo o usuário do SUS
acome do por tais doenças”,
- concluiu o deputado.
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Comissão debate preparação
de atletas para Olimpíadas

A

través de requerimento do
deputado Luiz Lima, a Comissão do
Esporte da Câmara debateu a
preparação das delegações para os Jogos Olímpicos
e Paralímpicos de 2020.
“Fizemos um balanço dos resultados dos
Jogos de 2016 e discu mos a preparação para os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020, em Tóquio,
no Japão. Precisamos, juntos com a Câmara dos
Deputados, desenvolver polí cas eﬁcientes para
que os recursos do governo federal atendam da
melhor maneira os nossos atletas e as delegações”,
ﬁnalizou Luiz Lima.

Luiz Lima participa de mobilização a favor
do Brasil em Copacabana e Nova Friburgo

N

o dia 26 de maio, milhares de
brasileiros foram às ruas em
mobilizações pacíﬁcas e
democrá cas espalhadas de norte ao
sul do nosso país. Luiz Lima par cipou
do ato em Copacabana, zona sul do
Rio de Janeiro e em Nova Friburgo, na
região serrana.
“Não vamos nos render ao sistema.

Não queremos a velha polí ca e não
aceitaremos calados o que o que
querem nos impor. A luta está só
começando. Durantes os atos,
reencontrei muita gente bacana que
apertou a minha mão durante a
campanha e pude reaﬁrmar o meu
compromisso assumido lá em 2018:
trabalhar pelo melhor para o nosso

país e para TODOS os brasileiros.
Vamos juntos, por um novo Brasil,
mais justo, desenvolvido, com
oportunidades para todos e sem farra
com dinheiro público. É por isso que
fomos às ruas e é por isso que
voltaremos sempre que for preciso”, sentenciou Luiz Lima.

Reunião com presidente da Ancine

L

uiz Lima se reuniu com
Chris an de Castro,
presidente da Agência
Nacional de Cinema - ANCINE, para
debater sobre a indústria
cinematográﬁca brasileira, os
desaﬁos da gestão da agência e o

p a p e l d a s p o l í ca s p ú b l i ca s
des nadas ao setor.
“Cultura não é polí ca, é
um bem do nosso país e do nosso
povo, e deve que ser tratada com
cuidado e transparência”.
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Deputado Luiz Lima destina R$ 1,5 milhão
para área da saúde de Rio das Ostras

O

deputado federal Luiz Lima recebeu em
Brasília o prefeito de Rio das Ostras,
Marcelino Borba. A equipe do deputado
Luiz Lima estava há algum tempo estudando a
situação do município e, através da assessoria,
agendou o encontro com o prefeito no Distrito
Federal.
Na ocasião, Luiz Lima anunciou a indicação
orçamentária e a inclusão do município na
programação orçamentária e ﬁnanceira do
Ministério da Saúde no programa de Média e Alta
Complexidade (MAC), que vai des nar R$ 1,5
milhão de reais para equipar a nova UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) do bairro Âncora e para o
atendimento de saúde básica. Além disso, o
parlamentar busca viabilizar o início das obras da
creche no bairro Nova Cidade.

Luiz Lima solicita ao Ministro do Turismo recursos para Rio das Ostras

J

unto à comi va de Rio das
Ostras, Luiz Lima também
recebeu a secretária de
turismo do município, Aurora
Siqueira, que apresentou
importantes demandas: a
reforma da praça José Pereira, no
centro da cidade; reforma do piso
e telhado da feirinha de
artesanato na avenida Amazonas;
e reforma do piso da orla da Boca
da Barra, além de melhorias na
quadra espor va da localidade.
Luiz Lima solicitou ao ministro do
Turismo, Marcelo Álvaro Antônio,
a des nação de cerca de R$ 750
mil reais para atender as
necessidades da pasta.

Reuniões com representantes dos municípios fluminenses

E

m maio, Luiz Lima recebeu em Brasília e no gabinete
estadual diversos representantes de vários
municípios do estado do Rio de Janeiro. Prefeitos do
Carmo, Macuco e Paracambi; assessores da prefeitura de
Aperibé; além de vereadores de Rio das Flores,

Saquarema e Volta Redonda se reuniram com o
deputado para apresentar demandas dos municípios
que representam. Atento às necessidades municipais,
Luiz Lima colocou o mandato à disposição para trabalhar
em prol do desenvolvimento dos municípios.
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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.

Itamar e Luiz Antônio participam da
solenidade alusiva ao 74° aniversário do
dia da vitória na 2° Guerra Mundial

Adalto e Eduardo participam do
lançamento da FEVEST

Eduardo em reunião na Associação
Comercial de Cantagalo com Presidente
Jorge Nóbrega

Ulisses e Luiz Antônio participam de reunião
no Museu do Pontal com José Carlos
Santos da Cruz (Gerente Administrativo) e
Lucas Van de Brusque (Diretor do Museu)

Fernando em reunião na CCR Nova Dutra
com Leandro Torres (Coordenador)
sobre a passarela em Piraí/RJ

Roberto e Itamar após reunião com Patrícia
Boueri e Clarissa Brandão Kowarski,
diretoras da Apacap UFRJ (associação de
pais da Cap UFRJ Lagoa), para tratar da
reforma da quadra poliesportiva

Ulisses Reis após reunião com
representantes do Corpo de Bombeiros e
Marinha do Brasil para tratar das normas
de embarcações de pesca artesanal e
recreação na orla do Posto 6, em
Copacabana

Eduardo presente no Fórum de Doenças
Crônicas, em Nova Friburgo

Eduardo participa do Fórum de Cultura
realizado pela Comissão de Cultura da
ALERJ em Nova Friburgo

Adalto participa da reunião do Conselho
Comunitário de Segurança de Nova
Friburgo (CONSEG)

Luiz Antônio e Roberto participam do 45º
Encontro de Veteranos do Corpo de
Fuzileiros Navais

Daniel, Itamar, Fernanda e Luiz Antônio
participam de manifestação a favor do
Brasil, em Copacabana

Fernando com Alex Bonfim (líder
comunitário), Flávio Campos (secretário
de Governo) e Jorge Cavalcanti
(secretário de Finanças)

Fernando com Bruno Souza, prefeito de
Quatis

Fernando com Anderson Vallim (secretário
municipal de Administração) e Jean Carlos
(secretário municipal de Governo), após
reunião na prefeitura de Porto Real
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Fernando com Charles Abreu (Presidente do
PSL/Piraí), Luís Fernando (PSL/Piraí), Wagner
Fortunato (Comissão da Passarela de Piraí)
e Eduardo Santos (Presidente da Associação
dos Moradores do Varjão)

Fernando com Davi de Jesus, secretário
municipal de Esportes de Resende
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Fernando com vereador Silvano
Rodrigues (Vaninho), prefeito Eduardo
Guedes e vice-prefeito Sebastiao
Mantovani, em Itatiaia

Fernando com Bruno Alvernaz, Marcelo
Silva, prefeito Fernandinho Graça, Romulo
Milagres (secretário de Esportes) e Pablo
Tavolaro, em Valença

Fernando após reunião com Bruno
Alvernaz, Marcelo Silva e Clô
(secretária de Esportes de Rio das Flores)

Fernando em Barra do Piraí com Dione
Caruzo (secretário de Planejamento
Econômico) e Wesley Balthazar (diretor
de Atenção Básica)

Fernando com Ismael Gomes (secretário
de Saúde de Mendes) e Prof. Allan Macedo

Fernando com William Marques e Raquel
Villas, em Miguel Pereira

Fernando com Anderson Lopes, atleta
paralímpico de Lançamento de Disco,
medalhista em Atlanta 1996

Welbert Pedro e Eduardo presentes na
solenidade em comemoração aos 201
anos de Nova Friburgo

Fernando com Pedro Arthur Pessoa e Cel.
Pessoa, grandes líderes comunitários em
Volta Redonda

Welbert Pedro durante reunião com o
deputado estadual Alexandre Knoploch e
vereadores dos municípios de Macuco e
Cordeiro.
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