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Jair Bolsonaro e Luiz Lima se
reúnem no Palácio da Alvorada

A

pós a aprovação da
admissibilidade da PEC
da Previdência pela
Comissão de Cons tuição e
Jus ça e de Cidadania (CCJC),
Luiz Lima se encontrou com o
presidente Jair Bolsonaro, no
Palácio do Planalto. Na pauta da
conversa, a comemoração pela
#novaprevidência ter passado
na CCJC, o cenário polí co e
espor vo brasileiro.
“Tive o prazer de tomar café da

manhã com o presidente Jair
Bolsonaro. Comemoramos a
aprovação da PEC da
previdência. Encontrei o
presidente muito feliz e seguro.
Ele está muito bem de saúde e,
até mesmo, pra cando natação.
O caminho ainda é longo, mas
demos o primeiro passo para a
vitória que vai levar o nosso país
ao equilíbrio ﬁnanceiro.
Teremos um Brasil justo e
organizado. Orgulho de fazer
parte deste me!”

Luiz Lima é indicado vice-líder do PSL na Câmara dos Deputados
“ M u i to h o n ra d o co m a
escolha do meu nome para vice-líder
do PSL na Câmara dos Deputados.
Além da importante missão de vice-

líder do bloco parlamentar, agora
tenho a importante tarefa de alinhar
cada vez mais o nosso par do com os
anseios do povo brasileiro e o

Reunião com
Confederação Brasileira
de Saltos Ornamentais

para uma extensa conversa sobre
novas diretrizes para a Confederação
Brasileira de Desportos Aquá cos
(CBDA), e caminhos para viabilizar o
fo r t a l e c i m e n t o d o s e s p o r t e s
aquá cos, a expansão e o fomento
dos Saltos Ornamentais no cenário
espor vo.

Luiz Lima recebeu no gabinete em
Brasília, Ricardo Moreira, Técnico da
Seleção Brasileira de Saltos
Ornamentais e o atleta Hugo Parisi,

Planalto. Vou trabalhar
incansavelmente para fazer o melhor
para o nosso país”.

Encontro com a Senadora Leila do Vôlei
No ﬁm de março, a Câmara
dos Vereadores aprovou o primeiro
projeto de lei do deputado federal
Luiz Lima. Após a provação, o projeto
510/2019, que permite o divórcio
rapidamente em casos de violência
domés ca, seguiu para análise e
aprovação no Senado Federal. Luiz
Lima se reuniu com a Senadora Leila
do Vôlei (PSB/DF), Relatora na

Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Par cipa va do Senado,
que já está com o projeto de lei para
analisar e emi r relatório.
Entendendo a importância da
proposição para as mulheres
brasileiras, a Senadora demonstrou
interesse em manifestar com
brevidade o parecer favorável ao
projeto. Vitória!
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Luiz Lima preside audiência pública
sobre Lei de Incentivo ao Esporte

A Comissão do Esporte da
Câmara dos Deputados
realizou audiência pública
para discu r a aplicação da
Lei de Incen vo ao Esporte
(11.438/06) entre 2007 e
2018. O debate foi uma
inicia va do deputado Luiz
Lima (PSL-RJ), que
destacou a importância da
lei para o desenvolvimento
do desporto nacional.
“Desde que foi sancionada,
a norma possibilitou que
mais de R$ 2 bilhões
fossem des nados para
inicia vas voltadas ao
esporte como lazer, ao
esporte como instrumento
de educação e ao esporte
de alto rendimento”.
A Lei 11.438/06 es mula
pessoas sicas e empresas
a patrocinar e fazer
doações para projetos
e s p o r v o s
e
paradespor vos em troca
de incen vos ﬁscais. Para
pessoa sica, o desconto

pode chegar a 6% no valor
d o I m p o sto d e Re n d a
devido. Já para pessoa
jurídica tributada com base
no lucro real, o desconto é
de até 1% sobre o imposto
devido.
Logo no início da audiência
que durou quase três
horas, Luiz Lima lamentou
a postura da Secretaria
Nacional de Esportes em
não enviar representante à
comissão: "Estamos aqui
para uma audiência
democrá ca, que conta
com diversas e dis ntas
opiniões com o intuito de
construir uma polí ca
pública mais eﬁciente para
o esporte. Enviamos o cio
para o Ministério da
Cidadania, que foi recebido
pelo Secretário Especial
subs tuto, Washington
Cerqueira (Coração
Valente), mas não teremos
representantes da pasta
em razão da exoneração do

General Marco Aurélio.
Como ex-atleta e
atualmente deputado, não
posso deixar de lamentar
essa ausência. Somos
parlamentares, formamos
uma comissão, temos a
obrigação de legislar e
ﬁ s c a l i z a r, n ã o f o i
inteligente a postura da
Secretaria Especial de
Esportes em não enviar
pelo menos um técnico. É

u m g ra n d e d e s c a s o " ,
aﬁrmou Luiz Lima.
Para a ocasião, foram
convidados representantes
d e a t l e ta s , d e
patrocinadores, da Receita
Federal e do Conselho
Federal de Contabilidade. A
audiência foi intera va e
contou com perguntas e
comentários enviados por
internautas.
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Reunião com secretário de Cultura
do Rio de Janeiro
O s e c retá r i o e sta d u a l d e
cultura, Ruan Lira, esteve em
Brasília, juntamente com outros
representantes da secretaria,
para reunião com o deputado
Luiz Lima. Em pauta, a
importância do inves mento
em cultura como ferramenta de
desenvolvimento social e
combate à violência.

“Inves r em cultura é inves r
na sociedade e na formação do
cidadão. A cultura e o esporte
devem ser encarados pelo
nosso governo como
importantes pilares da
educação e desenvolvimento
social”, - ﬁnalizou Luiz Lima.

Luiz Lima apresenta projeto que limita poderes nos plantões judiciais
Luiz Lima apresentou o
Projeto de Lei 511/19 que limita o
poder de juízes e desembargadores
nos plantões judiciais. O obje vo é
evitar a repe ção de casos como a
decisão de soltar o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, tomada em
plantão judicial em 2018 pelo
desembargador Rogério Favreto e
cassada por instâncias superiores.
Pelo projeto, juízes e

desembargadores plantonistas não
poderão decidir sobre:
pedidos reiterados já apreciados em
órgão judicial de origem ou plantão
anterior; pedidos de reconsideração
ou reexame; prorrogação de escuta
telefônica; levantamento de bens ou
valores; liberação de bens
apreendidos.
Os plantões judiciais ﬁcam
limitados à análise de medidas

Luiz Lima participa de vistoria
no Centro de Treinamento do Flamengo
Como tular da Comissão do Esporte, Luiz Lima esteve
presente na visita técnica realizada pela CESPO no Centro
de Treinamento do Flamengo. O obje vo foi ﬁscalizar as
condições reais em que vivem e treinam os jovens atletas.
Para Luiz Lima, o Parlamento precisa ﬁcar atento para que
tragédias como a do Centro de Treinamento do Flamengo
não tornem a ocorrer. “Como representantes do povo
nós temos a obrigação de desenvolver polí cas públicas
para que esses jovens, muitas vezes de famílias carentes,
sejam bem assis dos.”

urgentes, como prisões em
ﬂagrante, decretação de prisão
preven va ou temporária, busca e
apreensão, mandados de segurança,
habeas corpus.
A l é m d i s s o, d eve rá s e r
divulgada pelos tribunais a escala
dos atendimentos em plantão
judicial: ﬁnais de semana, feriados e
fora dos horários de atendimento
nos dias úteis.

Audiência com representantes da
Associação Brasileira de
Academias – ACAD
Sempre antenado com o setor espor vo, Luiz Lima
recebeu representantes da Associação Brasileira de
Academias - ACAD Brasil, em seu gabinete, na Câmara dos
Deputados. A comi va, que contou com a presença do exnadador Gustavo Borges, apresentou diversas
informações e demandas do setor. Durante a reunião
também foi discu do sobre caminhos para fomentar a
a vidade sica e o papel do personal training como
prestador de serviço.
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Reunião com Instituição
Casa do Menor

Fundada em 1983, a Casa do Menor atua há
mais de 30 anos ininterruptos atendendo crianças
ví mas de maus tratos e abandono, encaminhadas

pelo Poder Judiciário da Vara da Infância e
Juventude. O deputado Luiz Lima se reuniu com o
Padre Renato Chiera, fundador do projeto, e
representantes que apresentaram a ins tuição.
Luiz Lima ﬁcou muito emocionado com as histórias
contadas pelo Padre e reforçou a importância de
apoio a inicia vas como a Casa do Menor para a
sociedade.
“É um exemplo lindo de amor que salva e
recupera vidas. A causa da violência está na falta de
amor, na falta de perspec va, na falta de futuro e
oportunidades. Quem está nas ruas, não tem mais
nada a perder. Infelizmente, esse jovem, não tem
expecta va de futuro. Essa realidade precisa ser
modiﬁcada com urgência, construindo pouco a
pouco pontes para que jovens não entrem na
criminalidade e outros sejam ressocializados com
dignidade”.

Audiência com Secretária Estadual de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
A Secretária Estadual de
Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos, Fabiana Bentes, recebeu o
deputado federal Luiz Lima (PSL-RJ) na
sede da FIA - Fundação para a Infância e
Adolescência. Entre os temas abordados
na reunião, a intervenção realizada pela
atual gestão na Ins tuição (FIA), a
importância do esporte para o
desenvolvimento social e humano na
vida dos jovens, a integração dos
municípios junto ao Governo do Estado,
o fo r ta l e c i m e nto d o s C o n s e l h o s
Gestores, e toda a reestruturação
realizada na pasta.

Estudantes recebem atenção especial de
Luiz Lima em visita à Câmara dos Deputados
A Câmara dos Deputados recebeu um grupo
muito esperto de estudantes para conhecer o
funcionamento da casa e o papel do deputado federal.
Luiz Lima fez questão de acompanhar a visita com as
professoras e respondeu os ques onamentos de cada

criança um com muito carinho.
“Essa juventude é o futuro da nação. Precisamos tratálos com carinho, ouvir o que eles têm a dizer. A interação
que aconteceu no plenário foi revigorante. Fortaleceu
minha esperança em um país melhor”.
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Secretário de Saúde Estadual visita obras
do Hospital do Câncer de Nova Friburgo

O secretário de saúde do
estado do Rio de Janeiro, Edmar
Santos, esteve em Nova Friburgo
para vistoriar o canteiro de obras do
Hospital do Câncer, no bairro Ponte
da Saudade. A visita foi uma
solicitação conjunta do deputado
federal Luiz Lima e do deputado
estadual Alexandre Knoploch, ambos

do PSL.
Luiz Lima já havia visitado o
canteiro de obras do Hospital do Câncer
algumas vezes e, após tomar posse em
Brasília como deputado federal, entrou
em contato com a Caixa Econômica
Federal para apurar o ocorrido.
“Viabilizar a construção do
Hospital do Câncer é uma prioridade do

meu mandato. Meu gabinete em
Brasília tem trabalhado
intensamente para levantar todos os
dados necessários e tenho dialogado
bastante com o governo do estado
para garan r a retomada das obras
com urgência", - ﬁnalizou o
deputado Luiz Lima.

Luiz Lima recebe prefeitos e vereadores em Brasília
Em abril, Brasília sediou a Semana dos Prefeitos,
um evento para reunir os líderes do execu vo municipal e
os legisladores federal. Luiz Lima recebeu os prefeitos de
Vassouras, Silva Jardim e Laje do Muriaé. Vereadores de
Macuco e de São Sebas ão do Alto também marcaram
presença.

“Receber os prefeitos, vereadores e lideranças
do estado é uma excelente forma de estreitar os laços,
conhecer mais a fundo as demandas e encontrar
caminhos para colaborar com o desenvolvimento dos
municípios”.

giro da assessoria

Adalto Lomba e Eduardo Kropf em
reunião com representantes do setor
Metal Mecânico de Nova Friburgo

Eduardo Kropf em reunião no Sindicato
Rural de Cantagalo, com o presidente
Elson de Souza Pereira

Eduardo Kropf em visita ao polo do
Cederj, em Cantagalo, com a diretora
Leila e equipe
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Eduardo Kropf em reunião com prefeito
de Macuco, Bruno Boareto

Eduardo Kropf com secretário
administrativo da prefeitura de Duas
Barras, Arthur Luiz

Eduardo Kropf em Sumidouro com o chefe
de gabinete, André Manzate

Eduardo Kropf em visita à cidade do
Carmo, com o prefeito Cezar Ladeira

Eduardo Kropf em visita às cidades de
Trajano de Moraes, Santa Maria
Madalena e São Sebastião do Alto

Eduardo Kropf em visita às prefeituras de
Teresópolis, Petrópolis e São José do
Vale do Rio Preto

Fernando Marlos com Wesley Balthazar,
diretor de proteção básica na prefeitura
de Barra do Piraí

Fernando Marlos com Rogério Nunes,
secretário de esporte e cultura de Piraí

Fernando Marlos em Três Rios com Prof.
Cassio Jorge, sub-secretário de
esportes e Celso Jacob Filho, secretário

Roberto Rodrigues e Luiz Antônio com
Márcia Moraes, presidente da ABRASA
(Associação Brasileira de Saúde
Ambiental) e Cleuza Gonzaga Silva,
diretora executiva do projeto
Reciclando Vidas

Fernando Marlos em Paraíba do Sul com
Jeisiel Santos, Sargento da PM e líder
comunitário

Daniel Orsi e Roberto Rodrigues
marcando presença na cerimônia de 25
anos de parceria entre a Marinha do
Brasil e a Arquidiocese do Rio de Janeiro

Itamar Silva e Roberto Rodrigues com
General Smicelato, durante Imposição da
Medalha do Mérito Desportivo Militar

Wanderlúcio Pinto em visita à APAE de
Santo Antônio de Pádua, com a vicepresidente da instituição, Célia

Luiz Antônio com o Biológico Mário
Moscatelli e Ulisses Reis em reunião na
Península sobre encostas, rios, lagoas e
ocupação irregular no Rio de Janeiro

Eduardo Kropf na posse do novo
Conselho Comunitário de Segurança de
Nova Friburgo

Izabel Thomas representa Luiz Lima em
cerimônia que concedeu ao deputado a
honraria de Mérito Municipal pelos
relevantes serviços prestados ao
município de Rio das Ostras

Fernando Marlos em visita à prefeitura
de Rio Claro com Mauro Costa,
secretário de finanças; Babton Biondi,
vice-prefeito; e o prefeito José Osmar
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