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Relatoria de Luiz Lima que amplia direitos
de mulheres vítimas de violência doméstica é aprovada

O

Deputado Luiz Lima relatou na Comissão de
Seguridade Social e Família o Projeto de Lei
2538/2019 da deputada Renata Abreu (PTN-SP),
que faz uma pequena alteração na Lei Maria da Penha
para determinar que os proﬁssionais de saúde, quando
houver indícios de prá ca de violência contra a mulher,

Comissão de Desenvolvimento
Urbano aprova projeto
de Lei de Luiz Lima

F

oi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano o parecer do projeto de lei 509/2019, que
altera a Lei nº 10.257 para prever a obrigatoriedade
de elaboração de um “Plano de Gestão Democrá ca”
como parte integrante do plano diretor das cidades. O
obje vo é ampliar a par cipação da população e de
associações representa vas dos vários segmentos da
comunidade na formulação, execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano.

registrem o fato no prontuário da paciente. Durante a
leitura da relatoria, algumas intervenções dos colegas
deputados engrandeceram o debate e deixando claro o
papel do parlamentar: enxergar pessoas à frente de siglas
par dárias.
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Em defesa da Guarderia de
Windsurf na praia do Pepê - RJ

LUIZ LIMA VOTA

CONTRA

O AUMENTO DO FUNDO ELEITORAL

R

ecebi aqui em Brasília o casal querido Guto Brito e
Edna para uma reunião na AGU (Advocacia Geral
da União) sobre a demolição da Guarderia de
Windsurf na Praia do Pepê e saímos com uma excelente
no cia: a possibilidade da construção de uma nova
Guarderia no local, berço do Windsurf no Brasil. A união
do legisla vo federal, com a prefeitura e o governo do
Estado para manter viva a memória do Windsurf e
es mular a prá ca espor va.

Comissão do Esporte debate
preparação do Brasil
para os Jogos Militares

A

Comissão do Esporte realizou audiência pública
para debater a preparação do Brasil para os Jogos
Mundiais Militares, que serão realizados em
Wuhan, na China, em outubro. O deputado Luiz Lima foi o
propositor do requerimento para a realização do
encontro. “Fiquei muito sa sfeito com o resultado:
muitos dados apresentados pelo General Smicelato e
plena par cipação de diversos convidados que
enriqueceram o debate. Como parlamentar e ex-atleta,
ﬁco muito feliz em poder apoiar o esporte nacional
contribuindo para nossa soberania espor va”.

O

Luiz Lima defende o Canabinol medicinal sem THC

deputado Luiz Lima recebeu em Brasília representantes do ramo farmacêu co, para uma conversa
enriquecedora a respeito do uso do Canabidiol Medicinal, ou seja, sem o princípio a vo THC. “Temos milhares
de brasileiros que necessitam do medicamento para amenizar sintomas das mais variadas doenças. É
importante que as pessoas tenham acesso legal ao Canabidiol para tratamento e de forma acessível para todos. E nós
precisamos quebrar preconceitos, nos permi ndo conhecer e aprender sempre”.
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Comissão aprova Projeto de Lei de Luiz Lima que aumenta
pena por estupro cometido por profissional ou religioso

A

Comissão de Cons tuição e Jus ça e de Cidadania
(CCJC) da Câmara dos Deputados aprovou o
projeto de lei 2565/2019, que prevê o aumento da
pena quando o crime sexual for come do por líder
religioso ou alguém que "inspire conﬁança" na ví ma.
O obje vo do projeto é a ngir casos como o de padres e
pastores, líderes espirituais e treinadores acusados de
abusos sexuais, como nos episódios envolvendo o médico
Roger Abdelmassih, condenado por estupro de pacientes,
e os do médium João de Deus e do guru Sri Prem Baba,
acusados de abuso por mulheres que os procuraram em
busca de cura espiritual.

Comissão de Cultura aprova relatoria de Luiz Lima que
institui a Política Nacional de Apoio ao Circo (PNAD)

A

comissão de Cultura da Câmara aprovou a
relatoria de Luiz Lima ao Projeto de Lei 3486/19,
do deputado Tiririca, que cria a Polí ca Nacional
de Apoio ao Circo (Pnac) com o obje vo de promover e
amparar a a vidade circense no Brasil. Entre os obje vos
da Pnac, estão: propiciar instrumentos de par cipação da
comunidade circense na formulação e no
acompanhamento das ações oﬁciais voltadas para a área
do circo, assegurar aos circenses as garan as individuais e
os direitos sociais a que têm direito como cidadãos do País
e fomentar o acolhimento do circo pelas diversas
instâncias do Poder Público e pelas comunidades.

Sessão Solene para
conscientização
das Distrofias Musculares

D

eputado Luiz Lima par cipou da
S e s s ã o S o l e n e d e
conscien zação das Distroﬁas
Musculares, que a nge mais de 100 mil
brasileiros. “Temos 5.670 municípios e,
infelizmente, nem 10% deles contam
com condições ideais de diagnos car a
doença na fase inicial. Não podemos ﬁcar
no 'achismo', é preciso que tenhamos um
protocolo simples e eﬁciente para
diagnos car a doença a par r dos
primeiros sinais. Como parlamentar, me
coloco à disposição para somar forças e
garan r polí cas públicas eﬁcientes de
diagnós co e tratamento para
portadores de distroﬁas musculares”.

Luiz Lima se pronuncia
sobre a Privatização dos Correios

“

A priva zação dos Correios trabalha numa linha muito tênue. Presente
nos 5.670 municípios, apenas pouco mais de 300 unidades geram
lucro e acabam subsidiando a existência de unidades nos municípios
mais distantes do nosso Brasil. É preciso assegurar que a empresa
vencedora da licitação vá atender a demanda dessas localidades”.
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Reunião no Instituto Península sobre
escolas vocacionadas para o esporte

P

ar cipei de uma reunião muito bacana no Ins tuto
Pe n í n s u l a , p a ra d e b a t e r s o b r e e s c o l a s
vocacionadas para o esporte e educação sica na
base nacional comum curricular.
No intuito de manter e ampliar as conquistas no
campo da educação espor va da década do esporte no
Brasil, o Ins tuto Península iniciou o desenvolvimento de
um programa que u liza o esporte como ferramenta
educacional disponível para escolas de educação básica
de todo o Brasil. Assim, em 2017, nasceu o Impulsiona
Educação Espor va.

O programa tem como obje vo es mular o uso do
esporte como ferramenta educacional no
desenvolvimento integral dos alunos nas escolas do
Brasil.
Em parceria com o Ministério da Educação (MEC),
é ofertado formações para que professores e
coordenadores pedagógicos se tornem parceiros do
ins tuto na missão de fomentar novas modalidades,
trabalhar importantes competências com crianças e
jovens por meio dos valores do esporte, tornando as
escolas mais a vas e atra vas.

Luiz Lima media debate da Frente Parlamentar Mista da Educação

O

deputado Luiz Lima mediou
um debate da Comissão de
Educação em parceria com a
Frente Parlamentar Mista da Educação sobre
desporto escolar nas escolas de tempo
Integral e na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) no Brasil. “Como
coordenador de desporto da Frente, reforço
a necessidade de enxergar o esporte como
um pilar da educação para que nossas
crianças e jovens sejam incen vados desde
pequenos à prá ca espor va e tenham
acesso a uma formação completa”.
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Alunos do Projeto Forças
no Esporte visitam projeto de
natação de Luiz Lima em Copacabana

L

uiz Lima recebeu em Copacabana, após o
treino da sua equipe de natação em mar
aberto - Gladiadores, os alunos do projeto
'Forças no Esporte' do CIAMPA - Marinha, de Campo
Grande – RJ. “É sempre maravilhoso viver o sonho de
crianças e adolescentes. Sempre buscando o melhor, o
esporte sem dúvida éuma das melhores ferramentas para
um Brasil melhor”.

Comissão aprova relatoria de Luiz Lima que prevê a destinação prioritária de
recursos de estatais para projetos das regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste

L

uiz Lima foi relator do projeto de Lei
2608/19, do deputado Felipe Carreras (PSBPE) que prevê a des nação prioritária de
recursos de estatais federais para projetos espor vos
estaduais e municipais das regiões Norte, Nordeste e
Centro-oeste. Pela proposta, serão des nados pelo
menos metade dos recursos que eventualmente
empresas repassem para projetos espor vos. O PL
estabelece três critérios para priorizar quais projetos
devam ser contemplados:
- o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
local;
- o número de locais públicos para o
desenvolvimento de a vidades despor vas; e
- regiões sem verba federal nos úl mos dois anos
para desenvolver projetos espor vos.

Audiências Públicas sobre preparação dos atletas para
as Olimpíadas de Tóquio 2020

A

pós proposição do deputado
Luiz Lima, a Comissão do
Esporte da Câmara dos
Deputados tem promovido diversas
audiências públicas para debater sobre a
preparação de atletas para os Jogos Olímpicos
de Tóquio, em 2020. As reuniões já contaram
com representantes da natação, atle smo,
vôlei, handebol, basquetebol, rugby, pentatlo,
remo, vela, canoagem e triathlon. No total, são
33 categorias espor vas convocadas para
discu r o assunto até o ﬁnal do ano.
Chefe de Gabiete: Welbert Pedro

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 (ditorres.com)

CONTATO
dep.luizlima@camara.leg.br
+55 61 3215 5504
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giro da assessoria

Fernando Marlos com Cleber Toledo, subsecretário de Esportes de Vassouras e Luiz
Mário, secretário de Esportes

Fernando Marlos com Davi Jesus,
secretário de Esportes de Resende

Fernando Marlos com Marcos Burugudu,
secretário de Desenvolvimento Econômico
de Engenheiro Paulo de Frontin

Fernando Marlos com Wesley Balthazar,
diretor de Atenção Básica na secretaria
municipal de Assistência Social em Barra do
Piraí

Fernando Marlos com Tatiane, assessora da
secretaria de Desenvolvimento Econômico

Eduardo Kropf, Guilherme Spitz e Adalto
Lomba presentes na Liqui Lingerie - Feira de
Moda íntima de Conselheiro Paulino, em
Nova Friburgo

Fernando Marlos com vereador
Fernando Maninho, de Quatis

fernando Marlos com Anderson Virgílio,
presidente do PSL - Pinheiral/RJ

Assessoria marcando presença
na inauguração da Unidade do
Degase em Nova Friburgo

1-Luiz Antônio e Roberto Rodrigues no
Seminário Conexão Oceano, no Museu do
Amanhã, com Isabel Swan, velejadora
profissional e atleta olímpica

Assessoria na prefeitura de Magé com
prefeito Rafael Tubarão e o chefe de
gabinete, Clésio Santiago

Assessoria na palestra da Atleta de Polo
Aquático e tetra campeã brasileira pelo
Flamengo, Mariá Borba, em Piraí, na Escola
Municipal Luiz Marinho Vidal

Assessoria recebe Fábio, assessor do
prefeito de Nilópolis, e Luciano Oliveira,
pré-candidato a vereador por Japeri

Leandro Arruda presente na reunião do
Conselho Comunitário de Segurança de
Campo Grande

Luiz Lima e assessores recebem em
Copacabana visita de 40 jovens do projeto
Forças no Esporte, do CIAMPA
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Roberto Rodrigues e Luiz Antônio com Dr.
Fabrício Gaspar, mediador da mesa no
Seminário Internacional - Planejamento e
Sustentabilidade na Gestão de Resíduos e
Limpeza Urbana

Daniel Orsi presente na reunião do Conselho
Comunitário de Segurança em Copacabana

