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Dia do Samba é comemorado
na Comissão de Cultura

E

m dezembro, a Comissão de Cultura da
Câmara dos Deputados recebeu o grupo
Regra 3, representando o Rio de Janeiro, em
homenagem ao Dia do Samba, comemorado no dia
2 de dezembro. “O samba possui uma enorme
relevância para a cultura brasileira, é um grande
fomentador do turismo, além de deixar qualquer
momento mais animado e alegre com um bom
samba de raiz. Não há quem resista!”

Vira lei obrigação de noticiar casos de
violência contra a mulher em 24 horas

F

oi publicado no Diário Oﬁcial, no dia 11 de dezembro, a lei
2.538/2019, de autoria da deputada Renata Abreu com
relatoria de Luiz Lima. O Projeto de Lei obriga proﬁssionais
de saúde a registrar no prontuário médico da paciente e
comunicar à polícia, em 24 horas, indícios de violência contra a
mulher. “Muito me orgulha ter sido relator na Câmara dos
Deputados deste Projeto de Lei. Mais uma importante
ferramenta para proteger e preservar a vida das mulheres”.

Projeto de Lei de Luiz Lima
Altera a Lei Maria da Penha

A

Lei 13.894/19 de autoria do deputado
Luiz Lima foi atualizada no início de
dezembro, alterando a lei Maria da
Penha para melhor. Agora, a lei passa a prever
a competência dos juizados de violência
domés ca e familiar contra a mulher para
ações de divórcio, separação, anulação de
casamento ou dissolução de união estável, nos
casos de violência domés ca.

luiz lima está entre os
10 melhores políticos do brasil
entre 513 deputados e 81 senadores
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Ampliação da atuação do SUS na saúde integrada a mulher

A

Comissão de Seguridade e Família aprovou o
Projeto de Lei 119/2019 da deputada Renata
Abreu com relatoria de Luiz Lima, que amplia a
atuação do SUS (Sistema Único de Saúde) na saúde
integral da mulher. O projeto de lei garante atenção
humanizada às mulheres em diversas situações, como
doenças ginecológicas prevalentes; prevenção, detecção
e tratamento do câncer de colo uterino e de mama;
assistência à mulher ví ma de violência domés ca e
sexual, além da promoção da atenção à saúde de
segmentos especíﬁcos da população feminina.

CAMPEÃO DE PROPOSITURAS
NA COMISSÃO DO ESPORTE

A

través de requerimento de autoria de Luiz Lima, a
Comissão do Esporte realizou audiência pública
para ques onar e ouvir explicações do presidente
do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Paulo Wanderley
Teixeira, sobre uma série de denúncias que estão sendo
inves gadas pelo Ministério Público Federal.

Audiência pública
Gestão do Comitê Olímpico
Brasileiro (COB)
Entre elas, supostas fraudes em dois processos
licitatórios de serviços de tecnologia da informação,
totalizando R$ 1,2 milhão. Parte desses recursos seriam
públicos, vindos da arrecadação das loterias e
assegurados pela Lei Agnelo/Piva.
Luis Macedo/Câmara dos Deputados
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giro da assessoria

Assessor Fernando Marlos
com Charles Abreu e vereador
Ricardo Passos, em Piraí/RJ

Flávia Tuller participa de palestra
sobre Direitos Humanos realizada
pela OAB de Nova Friburgo

luiz lima em Reunião com os
assessores do gabinete de copacabana

Fernando Marlos com
Leonardo Dinelli em reunião no
Volta Redonda Futebol Clube

Fernando Marlos com Eduardo Prado,
vice-presidente da Fundação Osvaldo
Aranha (UniFOA), em Volta Redonda/RJ

Roberto Rodrigues no Seminário
“Educação Física Escolar e o papel
do professor” com a professora e
técnica de Atletismo Edneida Freire

– Flávia Tuller participa do evento
#ESeFosseSeuFilho realizado pela OAB de
Nova Friburgo

Daniel Orsi participa de reunião da
Frente Parlamentar Municipal que
fiscaliza as condições dos abrigos
públicos e visa encontrar soluções
para os moradores em situação de rua

Assessores Adalto Lomba, Eduardo Frederico
e Guilherme Spitz com Zeny, presidente do
projeto Chirico, em Bom Jardim/RJ
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