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Eleição para
deputado federal e
posse em brasília
Luiz Lima disputou sua
primeira eleição em 2018 a
convite de Jair Bolsonaro, e foi
eleito deputado federal pelo
PSL-RJ com 115.119 votos. Luiz
recebeu votos nos 92 municípios
do estado do Rio de Janeiro. Foi
empossado no dia 1° de
fevereiro de 2019, em sessão no
Plenário Ulysses Guimarães, em
Brasília. Em um dia de muita

emoção, Luiz estava rodeado
pela família, amigos e equipe
parlamentar.
‘ Te n h o c e r t e z a q u e
faremos um excelente trabalho
em Brasília. Reuni uma equipe
parlamentar experiente e com
excelentes quadros técnicos.
Faço parte de um momento de
renovação na polí ca. Elegemos
uma bancada forte, com muitos
nomes novos, sem as velhas
prá cas polí cas. Sei que tenho
uma grande responsabilidade
em minhas mãos e vou trabalhar
muito para honrar toda a
conﬁança recebida nas urnas".

Projeto de Lei em defesa da mulher
Em sua primeira semana de
mandato, o deputado Luiz Lima
protocolou o Projeto de Lei
510/2019 - que permite o divórcio ou
o rompimento da união estável nos
casos previstos na lei 11.340, de 7 de
agosto de 2006, a pedido da mulher
que for ví ma de violência
domés ca.

Todos os dias, milhares de
mulheres sofrem diversos pos de
violência no Brasil. São 536 casos
registrados por hora no país. A maior
p a r te d o s ca s o s d e v i o l ê n c i a
acontece dentro de casa: 76,4% das
mulheres conheciam o autor da
violência. Nos úl mos 12 meses, 1,6
milhão de mulheres foram

espancadas ou sofreram tenta va de
estrangulamento no Brasil.
"O nosso obje vo é agilizar
os trâmites legais para que o divórcio
seja decretado com celeridade a
par r da comprovação da agressão,
preservando as ví mas e seus ﬁlhos.
Não podemos aceitar qualquer po
de agressão contra mulheres."
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Correios e Confederação Brasileira de
Desportos Aquáticos renovam patrocínio

Tratado com
prioridade por Luiz Lima, o
esporte foi um grande
beneﬁciado logo no
primeiro mês de mandato
do parlamentar. Na manhã
do dia 13 de fevereiro, Luiz
Lima intermediou uma

reunião entre a
Confederação Brasileira de
Desportos Aquá cos e a
diretoria dos Correios para
tratar do patrocínio da
Estatal à Confederação. A
reunião aconteceu em
Brasília e, além do

deputado, contou com as
presenças do presidente
dos Correios, General
Juarez Cunha, e do
p r e s i d e n t e d a
Confederação Brasileira de
Desportos Aquá cos,
Miguel Cagnoni.
Os Correios e a
CBDA, en dade que regula
os esportes aquá cos no
país, possuem uma relação
de parceria de 27 anos. O
contrato anterior havia
ve n c i d o n o d i a 3 1 d e
janeiro e estava suspenso
desde então. O contrato
atual terá a validade de
dois anos, o que garante a
p a rc e r i a até o s J o go s
Olímpicos de Tóquio, em

2020.
"Fiquei muito feliz e
emocionado em
intermediar essa conversa
entre Os Correios e a CBDA.
Disputar Olimpíadas e PanAmericano é o sonho de
todo atleta. Com a
con nuidade do contrato,
outros atletas também
terão essa oportunidade.
Quero es mular a CBDA a
procurar incen vos na
inicia va privada, e faço
questão de cobrar uma
gestão transparente desses
recursos".
SIGA NOSSA REDES SOCIAIS
@ocialluizlima

Projeto de Lei para
tipificar criminalmente a
corrupção privada.

Na luta pelo combate à
corrupção, o deputado Luiz Lima
apresentou o projeto de lei
709/2019 que altera a lei nº 9.279,
de 14 de maio de 1996, para piﬁcar
criminalmente a conduta de
corrupção privada. Luiz assumiu o
projeto de autoria do ex-judoca e
deputado João Derly (Rede-RS), que
não se reelegeu. A sugestão para

assumir o projeto foi do próprio João
Derly, que fez o pedido a Luiz Lima.
Ao contrário do que acontece
no resto do mundo, a corrupção
privada no Brasil não é crime. Por
aqui, hoje em dia, corrupção tem que
envolver necessariamente
funcionário público ou de empresas
estatais. Assim, por exemplo, o exp r e s i d e n t e d a C o n fe d e ra ç ã o

Brasileira de Futebol (CBF) está preso
nos Estados Unidos e, enquanto isso,
outros muitos presidentes de
Confederações Espor vas seguem
impunemente a vida fácil no Brasil.
"A inspiração vem do
esporte, mas a lei precisa valer para
todo mundo. Seja qual for a esfera,
corrupção é crime".
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Renúncia ao Plano
de Seguridade Social Apoio ao MercoSerra
dos Congressistas
Compreendendo a atual crise
brasileira e em respeito aos seus
mais 115 mil eleitores, Luiz Lima
renunciou ao Plano de Seguridade
Social dos Congressistas (PSSC). O
pedido foi protocolado no dia 12 de
fevereiro e solicitado ao Diretor do
Departamento de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
"Sou a favor da Nova
Previdência e que ela contemple
todas as categorias, incluindo os
parlamentares. Não podemos apoiar
a Nova Previdência sem abrir mão da
aposentadoria especial dos
deputados. Sustentei minha opinião
no plenário e con nuo apoiando que
todo congressista tenha a mesma
a tude e também renuncie à
aposentadoria especial".

Luiz Lima recebeu, no Congresso
Nacional, a visita do secretário de
Turismo de Nova Friburgo, Pablo
Sprei, que apesentou ao deputado o
projeto MercoSerra, voltado para o
fomento do turismo e
desenvolvimento de Nova Friburgo,
Teresópolis e Petrópolis, na Região
Serrana do Rio de Janeiro. O
MercoSerra visa a melhoria da
qualidade de vida dos moradores e
aperfeiçoamento infraestrutural das
cidades.
‘Como parlamentar e
representante de Nova Friburgo e
toda região, coloco nosso mandato à
disposição para auxiliar o
M e rc o S e r ra a s e t o r n a r u m a
realidade, fortalecendo a integração
e a economia das três cidades’.

Audiência com
Conselho Federal
de Rugby
P r o c u r a d o p o r
representantes do Conselho Federal
de Rugby para reunião em Brasília,
Luiz Lima deseja viabilizar soluções
para a categria espor va através da
criação de uma portaria na
Secretária de Esportes que viabilize a
maior par cipação de clubes e
atletas no processo eleitoral da

Articulação de grandes eventos esportivos
no interior do estado do Rio de Janeiro
Através do seu chefe de
gabinete, Welbert Pedro, Luiz Lima
tem estruturado, junto à prefeitura
de Nova Friburgo e a ex-atleta de
v ô l e i F e r n a n d a Ve n t u r i n i , a
realização da prova Gran Fondo New
York, a maior prova de ciclismo do
mundo. O evento já foi realizado em
14 países e estreou no Brasil no ano
passado, em Conservatória (RJ), com
mais de 1.200 ciclistas.
O deputado quer que o
potencial turís co e espor vo da
região serrana sejam explorados
com mais intensidade:
“A região serrana tem um
potencial turís co e espor vo muito

grande. Os municípios são
acolhedores, lindos e com geograﬁa
ideal para a realização de diversos
eventos. Queremos explorar todo o
potencial ecossustentável dos
municípios serranos, melhorando a
infraestrutura sem desrespeitar a
natureza”.
A ex-atleta Fernanda
Venturini é sócia da franquia GFNY
no Brasil, e esteve em Nova Friburgo
com sua sócia, Luísa Jucá, para
apresentar a proposta do evento ao
prefeito Renato Bravo. A GFNY é
conceituada no ramo espor vo e
organiza diversas compe ções pelo
país.
A intenção é realizar uma mini prova

ainda em 2019, em Nova Friburgo,
no aniversário da cidade. Além da
prova, a equipe está trabalhando
para viabilizar pequenos circuitos
ciclís cos nos municípios para
incen var a prá ca e fortalecer Nova
Friburgo, Petrópolis e Teresópolis no
cenário espor vo. A expecta va é
que a inicia va gere alta na ocupação
hoteleira, aumente o número de
postos de trabalho e a arrecadação
do município.
Ta m b é m e s v e ra m
presentes no encontro o secretário
municipal de turismo Pablo Sprei, o
vereador Cascão e a ex-atleta
friburguense de Triatlo, Rita.
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Reunião com Presidente Jair Bolsonaro
Convidado por Jair
Bolsonaro para disputar a eleição
pelo PSL-RJ, Luiz Lima se reuniu,
junto à bancada do PSL, com o
Presidente para tratar de assuntos
per nentes à condução polí ca na
Câmara dos Deputados.
‘Foi um encontro muito

posi vo, onde vemos a
oportunidade de ter o presidente
como um grande conselheiro,
compar lhando toda a sua
experiência como parlamentar.
Estar com Bolsonaro é ter a
oportunidade de adquirir sempre
muito conhecimento."
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Reunião com
Sérgio Moro
Uma das fortes bandeiras de
Luiz Lima no Congresso é a segurança
pública. O deputado se reuniu com o
Ministro da Jus ça, Sérgio Moro, e
deputados de diversos par dos, para
debater a reforma na Legislação
Penal. "O Código Penal Brasileiro
está defasado e precisa ser revisto
urgentemente, para garan r penas
mais rígidas para quem não respeita
a lei e a convivência em sociedade. O
brasileiro é refém de diversas
brechas na lei penal que, muitas
vezes, acabam beneﬁciando o lado
criminoso. Não podemos aceitar. O
Ministro Sérgio Moro é o nome ideal
para conduzir essas necessárias
mudanças com é ca e coerência".
Luiz Lima também esteve
presente na apresentação da Lei
An crime, em reunião com a Frente
Parlamentar da Segurança Pública e

o Ministro Sérgio Moro, no
Congresso Nacional.
"Precisamos ouvir os anseios
da sociedade. Ninguém aguenta
mais tanta impunidade. Estou com
Moro na luta para endurecer as
penas para crimes graves e de

corrupção, acabar com o bene cio
dos "saidões" de presos condenador
por crimes hediondos e desar cular
quadrilhas que atuam na ponta do
crime organizado."

Projeto de Lei cria Plano de Gestão Democrática
como parte integrante do Plano Diretor das Cidades
Antenado no desejo de
par cipação popular, Luiz Lima
protocolou o projeto 509/2019, que
altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001, para prever a
obrigatoriedade de elaboração de
"plano de gestão democrá ca" como
parte integrante do plano diretor das
cidades.
O plano de gestão

democrá ca estará incluído no plano
d i re t o r. E l e p re v ê m e c a n i s m o s
ins tucionais de par cipaçã o e
controle social, que operacionalizem a
par cipação efe va e periódica da
sociedade, diretamente ou por meios
representa vos, na formulaçã o ,
execução e acompanhamento de
planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano.

"Acredito que par cipação
popular na elaboração de diretrizes
básicas vai contribuir para uma
administração mais transparente e
ﬂexível, exigindo do poder público
uma postura renovadora e
descentralizada na tomada de
importantes decisões".

Reunião com Confederação Brasileira de Esportes de Surdos
Engajado na inclusão através do esporte, Luiz Lima se reuniu com Déborah Dias e Esmeralda Costa,
representantes da Confederação Brasileira de Surdos. Como parlamentar, professor de educação sica e amante do
esporte, o deputado se comprometeu a lutar, na comissão de esportes da Câmara, para incluir dentro da Lei Piva um
percentual para fomentar o esporte de surdos no Brasil.

Reunião com secretários municipais de Petrópolis - RJ
Com forte ligação pessoal com a região serrana, Luiz Lima recebeu em Brasília o secretário de desenvolvimento
econômico, Marcelo Fiorini e o secretário de planejamento, Dalmir Caetano, de Petrópolis. Em pauta, o trio
conversou sobre as demandas do município, principalmente, possíveis melhorias na mobilidade urbana da cidade e
fomento ao turismo.
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giro da assessoria

Assessor Frederico Kropf representa Luiz Lima em
solenidade em comemoração aos 156 anos da
Banda Euterpe Friburguense

Equipe de Assessoria visita projeto de
inclusão social militar: Itamar da Silva,
Roberto Rodrigues e Luiz Antônio

Assessor Tércio Schelk visitou as
prefeituras da região dos lagos para
entregar ofício, colocando o mandato
do deputado Luiz Lima à disposição.

Visitas ÀS Lideranças Regionais

Luiz Lima recebe em Copacabana Tony
Nascimento e Antônio Nascimento,
lideranças do norte e noroeste
do estado do RJ.

Chefe de Gabiete: Welbert Pedro

Luiz Lima visita lideranças em Magé,
na baixada fluminense.

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

Diagramação: Felipe Torres
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