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Projeto de Lei de Luiz Lima que ampara mulheres vítimas
de violência doméstica é aprovado na CCJ do Senado

N

o dia 07 de agosto, data que celebramos a
conquista de 13 anos da Lei Maria da Penha, o
projeto de lei 510/2019 do deputado Luiz Lima
foi aprovado na Comissão de Cons tuição e Jus ça do
Senado. O PL faz uma alteração na lei para proteger e
amparar ainda mais as mulheres que, infelizmente são
ví mas de violência domés ca.
“Deixo meu agradecimento mais sincero ao Senador
Alessandro Vieira pela sua brilhante relatoria. A
sensação de ser ú l para o nosso país é simplesmente
maravilhosa. Deﬁni vamente, ninguém vence sozinho!
Fico muito orgulhoso e me sinto pres giado com
tamanha gen leza e dedicação dos senhores em aprovar
o PL com caráter de urgência em plenário e por ter a

oportunidade de fazer a diferença na vida de milhares de
brasileiros e brasileiras. É um verdadeiro presente de
vida”.
O PL permite que a mulher ví ma de violência domés ca
solicite o divórcio ou a dissolução da união estável sem
passar pelo longo trâmite legal, sendo possível o juiz
criminal decretar o ﬁm da união, preservando a ví ma e
diminuindo o desgaste psicológico de quem passou por
momentos tão delicados. “É muito importante reforçar o
nosso apoio a esta causa fortalecendo a legislação com
penas mais duras, e apoiando as ví mas para que não se
calem: é muito importante denunciar o agressor. Disque
180 e denuncie!”, ﬁnalizou Luiz Lima.
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Luiz Lima comemora 20 anos
da conquista do ouro no
Pan-americano de 1999

E

mbalado pelo clima do Pan-americano de Lima, no
Peru, Luiz Lima relembrou os 20 anos da conquista
da sua medalha de ouro nos 400m livre nos Jogos
Pan-Americanos de Winnipeg (Canadá), em 1999. O
deputado e ex-atleta compar lhou a recordação nas
redes sociais com seus seguidores com um texto
emocionado.
“Amigos, que emoção defender a bandeira
brasileira. Lembro todos os dias dessa vitória, e da minha
alegria em trazer esse ouro para o nosso Brasil. É
emocionalmente demais! Muito treino, muita disciplina,

algumas renúncias, e uma das maiores alegrias da minha
vida! Muita gra dão por ter vivido intensamente esses
momentos, defendendo por anos o nosso país na seleção
brasileira de natação. Fora das piscinas
proﬁssionalmente, sigo na defesa do nosso Brasil, agora
na Câmara Federal, mas com a mesma garra e vontade de
fazer a diferença!”

Luiz Lima apresenta projeto que aumenta pena
por estupro cometido por profissional ou religioso

PASSAPORTE PARA VITÓRIA

O

Condomínio Terra Nova, em Nova Friburgo, foi
palco de um evento repleto de amor e
solidariedade. O deputado Luiz Lima, em parceria
com o PSL de Nova Friburgo, levou para o local o evento
"Passaporte para a Vitória", que contou com muitas
brincadeiras para as crianças, assistência jurídica e
psicossocial, atendimento pediátrico e odontológico,
corte de cabelo, massagem, muita diversão e acolhimento.
O Condomínio Terra Nova foi construído para as ví mas da
tragédia que assolou a região serrana em 2011. No local,

atualmente, moram cerca de 12 mil pessoas, mas os
serviços mais básicos de infraestrutura como escolas,
postos de saúde e esporte não acompanharam a chegada
dos moradores.
“Como deputado federal, a minha batalha é para que
ações públicas cheguem até o Terra Nova e que essas
pessoas tenham mais qualidade de vida e dignidade.
Quero agradecer a inicia va privada, os diversos
empresários que abraçaram a causa e tornaram possível
esse dia tão especial para todos nós”.
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Luiz Lima destina R$ 3 milhões par
custeio da saúde de Duque de Caxias

N

o dia 12 de agosto,
o deputado Luiz
Lima se reuniu
com o prefeito de Caxias,
Washington Reis para
anunciar uma excelente
no cia: através de emenda
parlamentar, des nou R$ 3
milhões de reais para
serem inves dos no
custeio da saúde básica,
média e de alta

complexidade do
município.
“Nosso mandato
segue atento a cada
can nho desse estado e
trabalhando sempre por
quem mais precisa. Tenho
certeza que essa verba será
bem inves da e trará mais
conforto para quem u liza
o serviço público de saúde
em Duque de Caxias”.

Contra a demolição da Guarderia de Windsurf na praia do Pepê

L

uiz Lima se pronunciou no plenário da Câmara dos
Deputados contra a decisão da 30º Vara Federal do
Rio de Janeiro, em uma ação popular de 1997, que
exige a demolição da Guarderia de Windsurf na praia do
Pepê, na Barra da Tijuca.
“Sou completamente contra a demolição da
Guarderia de Windsurf na praia do Pepê. O Pepê, que foi
um grande espor sta e dá nome à praia, se vivo es vesse,
estaria estarrecido como eu estou, com essa decisão
descabida de demolição da Guarderia de Windsurf na
praia do Pepê. O Windsurf é um esporte Olímpico, temos

a honra de ter o tetra campeão Pan-americano, o Bimba, e
inúmeros atletas grandiosos. O local é um excelente
exemplo do Rio de Janeiro que dá certo: temos ali o
melhor corredor de vento, um espaço excepcional para a
prá ca espor va. Infelizmente, aqui no Brasil, tudo que dá
certo, traz turismo e incen va o esporte, há sempre
pessoas remando contra. Quero aﬁrmar que não vamos
deixar esse absurdo acontecer e vamos lutar para deixar
ainda mais viva a memória do Pepê e do Windsurf”.

Segundo Projeto de Lei de Luiz Lima é aprovado na Câmara dos Deputados

A

Comissão de Cons tuição e Jus ça e de
Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou no
dia 13 de agosto a redação ﬁnal do projeto de lei
511/2019 que limita o poder de juízes e
desembargadores nos plantões judiciais. De acordo com
o texto, os plantões ﬁcam limitados à análise de medidas
urgentes, como prisões em ﬂagrante, decretação de
prisão preven va ou temporária, busca e apreensão,
mandados de segurança e habeas corpus. O PL agora
segue para ser analisado pelo Senado.
O texto prevê ainda que o plantão judiciário não se
des nará à reiteração de pedido já apreciado no órgão
judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua
reconsideração ou reexame ou à apreciação de
solicitação de prorrogação de autorização judicial para
escuta telefônica. Também não serão apreciados pedidos
de depósito ou de liberação de bens e valores
apreendidos.
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Comemoração 80 anos Confederação
Brasileira de Desporto Universitário

A

Câmara dos Deputados realizou Sessão Solene
em homenagem aos 80 anos da Confederação
Brasileira de Desporto Universitário (CBDU). O
deputado Luiz Lima foi propositor do requerimento
para a realização da sessão, juntamente com o
deputado Júlio César (PRB).
“A CBDU tem uma parte muito importante na
minha vida como atleta. Graças a CBDU eu ve a
oportunidade de defender o nosso país em diversas
compe ções e conquistar muitas medalhas para o
Brasil. Na solenidade, ve o prazer de encontrar muita
gente querida, entre elas a atleta friburguense de
natação Jhennifer Alves, campeã Pan-americana nos
jogos de Lima (Peru) e ouro inédito par o Brasil na
Universíade nos 50m peito feminino. Nascida em Nova
Friburgo, com muito esforço e suor, Jhenny tem
trilhado um lindo caminho no esporte e é um belo

exemplo da importância da CBDU para nosso país. Lutarei
incansavelmente para que o Ministério da Educação
enxergue o esporte como pilar da educação e passe a
valorizar a prá ca espor va em todos os níveis
educacionais no nosso país”.

Secretário de Saúde de Mendessolicita emenda parlamentar

C

hefe de gabinete, Welbert Pedro recebeu
em Brasília o Secretário de Saúde da cidade
de Mendes, Ismael Gomes. Ismael solicitou
ajuda através do mandato de Luiz Lima, vislumbrando a
des nação de emendas parlamentares para equipar um
novo consultório o almológico e aquisição de

ambulâncias e vans para atender necessidades do
município. “Nosso mandato está à disposição e muito em
breve teremos boas no cias para Mendes e seus 20 mil
habitantes. Um bom mandato se faz ligando pon nhos,
de quem precisa com quem pode ajudar. Essa é a nossa
missão: ser ú l a todo o estado do Rio de Janeiro”.
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Luiz Lima abre portas na Caixa Econômica Federal para fortalecer
o setor da moda íntima de Nova Friburgo e região serrana

O

deputado federal Luiz Lima recebeu em
Brasília no dia 15 de agosto
representantes do setor de Moda Ín ma
de Nova Friburgo para reunião com a superintendência
da Caixa Econômica Federal. Luiz já havia se reunido com
os empresários anteriormente, em Nova Friburgo, no
úl mo dia 9. No encontro foi deba do sobre os incen vos
já existentes no estado que podem ser aplicados no
município.
No encontro realizado na capital federal, o
deputado e a comi va friburguense trataram de assuntos
como patrocínio para a FEVEST, fortalecimento e
reabertura da linha de crédito exclusiva APL (Arranjo
Produ vo Local) e condições diferenciadas para a compra
de equipamentos.

“Nova Friburgo possui um potencial imenso no
setor de moda ín ma, já reconhecido nacionalmente.
Não podemos aceitar que a FEVEST, a maior feira de moda
ín ma da América La na deixe de ser realizada por falta
de inves mentos. Isso signiﬁca uma perda imensurável
na economia, turismo e na geração de emprego e renda
para o município. Me coloquei inteiramente a disposição
para fazer essa ponte entre o setor têx l e a Caixa
Econômica Federal, que demonstrou muito boa vontade
e interesse em ser parceira”, aﬁrmou o deputado.
O Assessor Estratégico da Presidência da Caixa
Econômica Federal, Cleyton Gonçalves Carregari,
destacou a importância da parceria:
“É de suma importância a Caixa Econômica Federal se
posicionar como banco do governo agindo em causas que

vão fomentar a indústria têx l e que, automa camente,
poderão beneﬁciar causas sociais em toda a região
serrana.”
Luiz Lima deixou a reunião conﬁante: “Agradeço
ao Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro
Guimarães em receber todos os representes. Em 2020 a
FEVEST completa 30 anos de sucesso. Tenho certeza que
pelos próximos 30 anos da FEVEST a Caixa será uma
grande parceira”, ﬁnalizou.
Es veram presentes no encontro com o
Superintendente Nacional de Promoções e Eventos da
Caixa Econômica Federal, Hugo Fernando Varela

Arredondo Júnior; Cleyton Gonçalves Carregari, Assessor
Estratégico da Presidência da Caixa Econômica Federal; o
deputado federal Luiz Lima; Welbert Pedro, Chefe de
Gabinete; Carlos José Ieker dos Santos , CEO - Hak Fabrica
de fusos e Passamanaria LTDA; Marcelo da Silva Porto,
Presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário de Nova
Friburgo e Região - SINVEST; Edson Roberto Santos de
Almeida, Presidente do Nova Friburgo Conven on
Bureau; Cláudio Cariello Marques, Diretor CCM Sports e
Pablo Sprei, Assessor do Deputado Estadual Alexandre
Knoploch.
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Reunião com Secretário Nacional de
Esporte, Educação, Lazer e Inclusão SOCIAL

T

enho muito orgulho de par cipar do
governo de Jair Bolsonaro ao lado de feras
como Washington Cerqueira que comanda
com muito carinho e competência a Secretaria Nacional
de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Tivemos
uma excelente reunião onde apresentei algumas
demandas da área espor va, fui prontamente ouvido e
tenho certeza que em breve teremos excelentes no cias
para o Rio de Janeiro. Coração Valente, muito honrado
estar con go nesta batalha, sou um soldado seu no
Congresso para lutar sempre pelo esporte. Vamos com
tudo!”

Reunião com representantes da Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas e Equipamentos

L

uiz Lima recebeu no gabinete de Brasília
representantes da ABIMAQ para uma
excelente conversa sobre a indústria
brasileira de equipamentos de ginás ca para

compreender melhor o mercado, o impacto da
importação na economia e caminhos para criar incen vos
para fomentar a indústria nacional.

Luiz Lima destina R$ 100
mil para Porto Real

V

Luiz Lima recebe
representante do CIDENNF

L

uiz Lima recebeu em Brasília, o
representante do Consórcio Público
Intermunicipal de Desenvolvimento do
Norte e Noroeste Fluminense, Vinicius Viana.
“O norte e noroeste são regiões muito sacriﬁcadas
por sucessivas administrações incompetentes. Fiquei
muito animado com a inicia va do Consórcio, que já reúne
seis municípios da região e vem trabalhando sério para
que a polí ca pública seja mais asser va, vencendo
obstáculos e podendo fazer com que recursos públicos
cheguem mais rápido para desenvolver a região. Estarei
presente e atuante para colaborar com o
desenvolvimento dos municípios”.

ereadores de Porto Real es veram no
gabinete em Brasília e foram recebidos
pelo chefe de gabinete, Welbert Pedro.
Atendendo a uma necessidade an ga da cidade, Luiz Lima
des nou R$ 100 mil para aquisição de dois veículos para a
secretaria de Saúde do município, para atender a saúde
básica e todos que precisam u lizar os serviços públicos
de saúde na localidade. “Juntos vamos mais longe e
conseguimos trabalhar por todo estado do Rio de
Janeiro”.

Câmara aprova parecer de Luiz Lima para
diminuir a carga tributária das academias

O

deputado Luiz Lima foi relator do Projeto
de Lei 10344/2018 do deputado Felipe
Carreras (PSB-PE) modiﬁca um pequeno
trecho da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que
altera a legislação do imposto de renda das pessoas
jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro
líquido, fomentando as academias de ginás ca e
estabelecimentos similares, gerando empregos, giro na
economia e qualidade de vida para os brasileiros. O
parecer foi aprovado na Comissão do Esporte.
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Luiz Lima recebe demandas
de Angra dos Reis
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Reunião com Despachantes
no Rio de Janeiro

A

L

uiz Lima recebeu em Brasília a visita do
amigo Marco Aurélio, de Angra dos Reis, no
Litoral Verde. Marco Aurélio apresentou
algumas demandas para fomentar o turismo na região,
como o aumento da segurança, a duplicação da RioSantos, a modernização da Marina e do Porto e a
ampliação do aeroporto da cidade. “São medidas muito
importantes e que com ajuda do nosso mandato fazendo
a ponte com o governo federal vão sair do papel em
breve, beneﬁciando toda a região”.

tendendo a uma an ga demanda, o
deputado Luiz Lima se reuniu com alguns
despachantes documentalistas do Rio de
Janeiro para ouvir demandas da categoria.
“Os despachantes documentalistas são muito
batalhadores, mas muitas vezes são desvalorizada e
acabam injus çados por regras e pela legislação. O
trabalho do despachante facilita muito a vida do cidadão
em diversas situações burocrá cas. Nós não queremos
impor, queremos assegurar que eles tenham o direito de
trabalhar e que o indivíduo possa optar em contratar ou
não os serviços de um despachante. Nosso obje vo é
assegurar que cerca de 60 mil despachantes proﬁssionais
em todo o território brasileiro tenham o seu direito ao
trabalho man do, garan do o sustento de suas famílias e
colaborando com a economia do nosso Brasil”.

@ocialluizlima

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.

Fernando Marlos em reunião com Leandro
Beltrão, da FARMAUSA, em Volta Redonda

Fernando Marlos com Willian Dornellas,
secretário de Esportes de Quatis

Fernando Marlos com Alex Gomes
(Cebinho), secretário de Esportes de Itatiaia

Wanderlúcio Brigadeiro presente no
concurso de marcha "EXPOPADUA"

Fernando Marlos com Bruno
Souza, prefeito de Quatis

Tércio Schelck com a filha marcando
presença no evento " Portões Abertos " da
BAeNSPA - Base Aérea Naval de São Pedro da
Aldeia
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Itamar e Ulisses em reunião na Prefeitura
de Queimados com o prefeito Carlos Vilela;
secretário municipal de Esporte e Lazer,
Júlio Coimbra; secretário de Educação,
Lenine Lemos e o secretário de Fazenda,
Fábio Cristiano

Luiz Fernando e Roberto com Camila Leal
na apresentação do projeto Curumim Transformando Vidas

Assessoria entregando doações
de alimentos não perecíveis ao
Projeto Social Japeri Golfe

Luiz Fernando em reunião com Silvia
Blumberg, assessora de Inovações e Projetos
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa
e Ana Carolina Volpato Zanandrea

Roberto marcando presença na
inauguração da estátua do mestre de jiujitsu Carlson Gracie

Daniel, Itamar, Luiz Fernando e
Roberto em reunião com Marcos
Motta, gestor do Projeto de
Reciclagem de Lixo

Luiz Antônio e roberto em reunião com
Salvador Perrella e Edson Campelo,
representantes do CBEM (Comitê Brasileiro
do Esporte Master)

Assessoria presente no Fórum
de Turismo, na palestra de Luiz
Justo - CEO ROCK IN RIO

Daniel Orsi na ação social de entrega de
uma caixa de som para o INATOS

Fernanda, Roberto e Luiz Fernando durante a
apresentação da Planta de Gestão de Resíduos, com a
Engenheira Ambiental Andréa Rego Monteiro, Marcos
Antônio Motta Gonçalves Gestor do Projeto de
Reciclagem de Resíduos, Barbara e Lúcia Filomena

Fernanda, Ulisses e Roberto na solenidade comemorativa aos 21
anos da profissão de Educador Físico

Assessoria reunida do evento Passaporte
para Vitória, em Nova Friburgo

Chefe de Gabiete: Welbert Pedro
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Assesssoria de Comunicação: Nathália Emerick

Eduardo Kropf presente na Audiência Pública
sobre da Lei Maria da Penha, em Nova Friburgo

Diagramação: Felipe Torres (ditorres.com)

Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes - Anexo IV, 5º andar, Gabinete 504
Brasília - DF - Brasil - 70160-900

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

