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 Em cerimônia emocionante, no dia 
1º de fevereiro de 2019, Luiz Lima foi 
empossado deputado federal pelo Rio de 
Janeiro para seu primeiro mandato. Luiz 
recebeu 115.119 votos ao todo, em todos os 
92 municípios do Rio de Janeiro. 

Luiz Lima toma posse como deputado federal

 Já na primeira semana de mandato, Luiz Lima 

protocolou o Projeto de Lei 510/2019 – que acelera 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. 

Projeto de Lei em defesa da mulher
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 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. O contrato 
anterior havia vencido no dia 31 de janeiro de 2019 e 
estava suspenso desde então. O contrato atual terá a 
validade de dois anos, o que garante a parceria até os 
Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Luiz Lima intermediou contato entre Correios e
Confederação Brasileira de Desportos Aquá�cos
para renovação de patrocínio 

 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 diretor. Ele prevê 

mecanismos ins�tucionais de par�cipação e controle social, que operacionalizem a 

par�cipação efe�va e periódica da sociedade, diretamente ou por meios 

representa�vos, na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano.

Projeto de Lei cria Plano de Gestão Democrá�ca 
como parte integrante do Plano Diretor das Cidades



02
INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO 07 | SETEMBRO 2019INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO ESPECIAL | RESTROSPECTIVA 2019

05

 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. Ele 
também renunciou ao reembolso de consultas médicas. 
 "Nós, deputados, temos a missão de arrumar a casa. 
Para fazer acontecer é preciso dar o exemplo. A mudança 
precisa começar por nós, parlamentares".  

Renunciou ao Plano de
Seguridade Social dos Congressistas

 Na luta pelo combate à corrupção, 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 ex-presidente da 

Confederação 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. 

Projeto de Lei para �pificar
criminalmente a corrupção privada



MARÇOMARÇO



 Além de legislar, a função do deputado federal também é fiscalizar a des�nação e o emprego de 

verba pública. Estreitando o contato com a população, Luiz Lima lançou um canal de denúncia para verificar 

como os municípios estão aplicando verba federal. 

 Através do e-mail dep.luizlima@camara.leg.br o gabinete do parlamentar recebeu (e con�nua 

recebendo) denúncias de possíveis irregularidades com recursos federais. Não é preciso se iden�ficar. A 

equipe do deputado apura todas as informações da obra, valor do repasse, previsão de término e possíveis 

anomalias na condução do recurso. Caso alguma inconformidade seja notada, um requerimento de 

inves�gação é aberto na Câmara dos Deputados. 

Canal de denúncias para verificar repasses federais

 Com exatos 55 dias à frente do seu 
primeiro mandato parlamentar, Luiz Lima 
teve seu primeiro projeto de lei aprovado 
pela Câmara dos Deputados. O parlamentar 
foi o primeiro do PSL, dentre os 55 
deputados, e o primeiro do Congresso de 
primeiro mandato, dentre deputados e 
senadores, nesta legislatura, a aprovar um 
projeto de lei.

1º Projeto de Lei aprovado com 55 dias de mandato 

 A proposição altera a Lei Maria da 
Penha para garan�r que as ví�mas de 
violência domés�ca possam solicitar ao juiz 
a decretação imediata do divórcio ou a 
dissolução da união estável. O projeto 
entrou em pauta após todos os líderes dos 
blocos par�dários assinarem requerimento 
de urgência para que o projeto entrasse em 
votação. A deputada Érica Kokay (PT-DF) foi a 
relatora do projeto na tribuna da Câmara 
dos Deputados.

Reunião com Ministro da Secretaria de Governo

 Luiz Lima e alguns deputados da 

bancada do PSL do Rio de Janeiro se 

reuniram com o Ministro da Secretaria 

de Governo, General Santos Cruz, para 

tratar de assuntos importantes para o 

Brasil. Em pauta, o pacote An�crime, 

apresentado pelo ministro Sérgio Moro 

e a reforma no Código Penal Brasileiro. 
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ABRILABRIL



 A p ó s  a  a p r o v a ç ã o  d a 
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 Nova Previdência ter 
passado na CCJC, o cenário polí�co e 
espor�vo brasileiro. 

Jair Bolsonaro e Luiz Lima 
se reúnem no Palácio 
da Alvorada

No fim de março, a Câmara dos Vereadores aprovou o primeiro projeto de lei de 

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. 

Encontro com a Senadora Leila do Vôlei
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 Luiz Lima apresentou o Projeto de Lei 511/19 que 
limita o poder de juízes e desembargadores nos plantões 
judiciais. Os plantões judiciais ficam limitados à análise de 
medidas urgentes, como prisões em flagrante, decretação de 
prisão preven�va ou temporária, busca e apreensão, 
mandados de segurança, habeas corpus.
 Além disso, deverá ser divulgada pelos tribunais a 
escala dos atendimentos em plantão judicial: finais de semana, 
feriados e fora dos horários de atendimento nos dias úteis.

Projeto de Lei que limita 
poderes nos plantões judiciais

 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.”

Vistoria ao Centro de Treinamento do Flamengo

 “Essa juventude é o futuro da nação. Precisamos tratá-los com 
carinho, ouvir o que eles têm a dizer. A interação que aconteceu no plenário 
foi revigorante. Fortaleceu minha esperança em um país melhor”. 

 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. 

Estudantes receberam atenção especial de
Luiz Lima em visita à Câmara dos Deputados
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MAIOMAIO



 No dia 03 de maio, o deputado 
federal Luiz Lima inaugurou seu primeiro 
gabinete externo. A cidade escolhida para 
receber o escritório polí�co foi Nova 
Friburgo, na região serrana do estado, por 
sua centralidade e facilidade de acesso. 
 Luiz Lima recebeu os prefeitos de 
Carmo, Macuco e Cachoeiras de Macacu; 
vereadores de Italva, Macuco e Nova 
Friburgo; representantes de Aperibé e 
Guapimirim; secretário de administração de 
Cordeiro, além de en�dades de classe e 
lideranças. Diversos friburguenses também 
passaram pelo local para abraçar Luiz Lima, 
que viveu boa parte da sua adolescência no 
município e recebeu votação expressiva no 
úl�mo pleito.

Inauguração do gabinete estadual em Nova Friburgo

Em maio, o PL de Luiz Lima que acelera o divórcio em casos de violência domés�ca foi relatado no 

Senado pela Senadora Leila Barros (Leila do Vôlei) na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Com 

uma relatoria brilhante e sensível, o relatório foi aprovado e seguiu para Comissão de Cons�tuição e 

Jus�ça e de Cidadania do Senado. 

Projeto de Lei relatado no Senado 
pela Senadora Leila do Vôlei 
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 Luiz Lima relatou na Comissão de Cultura, o Projeto de 
Lei nº 1.743, de 2019, de autoria do Deputado Chico D'Angelo, 
que declaraou Maria Lenk "Patrona da Natação Brasileira". 
Durante a relatoria, o deputado enumerou os feitos da maior 
nadadora brasileira de todos os tempos para jus�ficar a 
homenagem. Luiz Lima orientou voto favorável e o projeto 
para reconhecer oficialmente Maria Lenk como patrona da 
natação brasileira foi aprovado por unanimidade pela 
Comissão de Cultura.

Relatoria de projeto que declarou 
Maria Lenk Patrona da Natação Brasileira

 Através de requerimento de Luiz Lima, a 

Comissão do Esporte da Câmara debateu a 

preparação das delegações para os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de 2020.

 “Fizemos um balanço dos resultados dos 

Jogos de 2016 e discu�mos a preparação para os 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020, em 

Tóquio, no Japão. Precisamos, juntos com a 

Câmara dos Deputados, desenvolver polí�cas 

eficientes para que os recursos do governo 

federal atendam da melhor maneira os nossos 

atletas e as delegações”, finalizou Luiz Lima.

Debate sobre preparação de atletas para Olimpíadas
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No dia 26 de maio, milhares de brasileiros foram às ruas em mobilizações 
pacíficas e democrá�cas espalhadas de norte ao sul do nosso país. Luiz Lima 
par�cipou do ato em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro e em Nova 
Friburgo, na região serrana.

Mobilização a favor do Brasil 
em Copacabana e Nova Friburgo

 Luiz Lima se reuniu com Chris�an de 
Castro, presidente da Agência Nacional de 
Cinema - ANCINE, para debater sobre a 
indústria cinematográfica brasileira, os 
desafios da gestão da agência e o papel das 
polí�cas públicas des�nadas ao setor. 
 “Cultura não é polí�ca, é um bem do 
nosso país e do nosso povo, e deve que ser 
tratada com cuidado e transparência”. 

Reunião com presidente da Ancine
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JUNHOJUNHO



Na ocasião, Luiz Lima reiterou a importância da 

retomada das obras do Hospital do Câncer de 

Nova Friburgo e solicitou uma nova UPA para 

Nova Friburgo. Após analisar a situação do 

município, Mande�a deferiu o pedido do 

deputado. Cerca de 20 dias depois, o Fundo 

N a c i o n a l  d e  S a ú d e  d i s p o n i b i l i z o u  o 

cadastramento da proposta para a construção de 

uma UPA porte 2, no valor de R$ 3.100.000,00 

(Três milhões e cem mil reais). Cabia a prefeitura 

de Nova Friburgo realizar o cadastro da proposta 

no site do Ministério da Saúde para que os 

trâmites legais fossem iniciados e os recursos 

disponibilizados ao município. O deputado 

Em reunião com o Ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mande�a, o deputado federal Luiz 

Lima apresentou o cenário da saúde pública da 

região serrana do estado do Rio de Janeiro, com 

destaques para a situação do Hospital Municipal 

Raul Sertã, da atual Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) e da atenção básica da saúde 

municipal.

Nova UPA para Nova Friburgo 

Audiência pública para debater o
legado  das Olimpíadas do Rio de 

Janeiro, realizada em 2016

sugeriu que a nova unidade fosse construída no 

bairro Olaria, o mais populoso da cidade. 

Infelizmente, a prefeitura de Nova Friburgo não 

se empenhou em apresentar o projeto e a 

documentação necessária. O sonho de uma nova 

UPA na cidade foi paralisado por ineficiência do 

governo municipal, prejudicando milhares de 

friburguenses. 

  A pedido do deputado, o secretário especial do Esporte do 

Ministério da Cidadania, General Décio dos Santos Brasil; e o assessor da 

Secretaria Execu�va do Ministério da Cidadania, Homero Gustavo Reginaldo 

Lima, foram convidados para discu�r o assunto com os parlamentares. 

“Nosso obje�vo era obter informações sobre a adequação, a manutenção e a 

u�lização das instalações espor�vas olímpicas e paraolímpicas, constantes 

da Matriz de Responsabilidades dos Jogos Rio 2016”, explica Lima.
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JULHOJULHO



Como reconhecimento do excelente trabalho desenvolvido na 
Câmara Federal, o Luiz Lima foi indicado ao Prêmio Congresso 
em Foco, em duas categorias: Melhor parlamentar que 
representa a população e Congressista que apoia o 
empreendedorismo.

Prêmio Congresso em Foco

 No apagar das luzes antes do recesso 

parlamentar, e em uma votação que varou a 

madrugada, os congressistas aprovaram por 309 x 

131 votos, o texto base da Nova Previdência. O 

deputado Luiz Lima votou SIM e se declarou 

emocionado e fazer parte deste momento histórico.

 “Cada vez mais tenho a certeza que fiz a 

escolha certa: defender as pessoas mais humildes e 

lutar pelo fim dos privilégios. Desde o início fui a favor 

de uma reforma igualitária para todos. Meu voto foi 

seguro, sem dúvidas, com o coração feliz e a mente 

tranquila. Tivemos uma vitória emblemá�ca, 

respeitando a vontade popular, que optou em mudar 

os rumos do nosso país. Tenho muito orgulho do lado 

que escolhi: o lado do povo”. 

Reforma da Previdência é aprovada em
1º turno na Câmara dos Deputados

 Membro da Comissão do Esporte da Câmara e muito apreensivo 
com o legado Olímpico,  Luiz Lima visitou o Parque Olímpico duas vezes em 
menos de um mês. Preocupado com os rumos que o local tomaria após o 
encerramento da AGLO, Luiz fez questão de verificar como estavam as 
instalações e, e uma segunda visita, acompanhou a equipe de transição que 
iria gerir o local.

Visita Parque Olímpico 

02
INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO 07 | SETEMBRO 2019INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO ESPECIAL | RESTROSPECTIVA 2019

18



O deputado Luiz Lima apresentou o projeto de Lei 2565/19 que 
aumenta pela metade a pena aplicada a quem cometer abuso 
sexual contra vulnerável valendo-se de autoridade profissional ou 
religiosa. O obje�vo da proposta, que altera o Código Penal, é punir 
com mais rigor, por exemplo, padres, pastores e técnicos espor�vos 
envolvidos em casos de crime sexual. “O aumento de pena a�ngiria 
casos de abusos sexuais como o come�do pelo médico Roger 
Abdelmassih, condenado pela prá�ca de estupro contra dezenas de 
pacientes, pelo médium João de Deus e pelo “guru” Sri Prem Baba, 
acusados por abusos e prá�ca de crimes contra a dignidade sexual 
por mulheres que os procuraram em busca de ajuda. Temos 
também casos de técnicos espor�vos. Uma barbárie contra 
crianças e jovens que estão em busca de um sonho”. 

Projeto de Lei que aumenta pena por estupro
come�do por profissional ou religioso

Tour pelo Estado do Rio de Janeiro 

 A  C â m a r a  d o s 

D e p u t a d o s  e n t r o u  e m 

recesso no dia 18 de julho, 

mas o deputado Luiz Lima 

não parou de trabalhar. O 

recesso mesmo foi somente 

das sessões parlamentares. 

L u i z  e  s u a  a s s e s s o r i a 

embarcaram em um tour 

pelos municípios de todas as 

regiões do estado do Rio de 

Janeiro. 

 A comi�va passou 

por Vassouras, Valença, Rio 

Claro, Barra Mansa e Barra 

do Piraí, no sul e centro-sul 

do estado. Na outra semana, 

foi a vez do norte e noroeste 

receberem atenção do 

parlamentar:  Luiz  L ima 

visitou Cardoso Moreira, 

Itaperuna e concentrou os 

a t e n d i m e n t o s  a o s 

correligionários e eleitores 

em Santo Antônio de Pádua. 

A região serrana não ficou de 

fora: Luiz dedicou um dia de 

a t e n d i m e n t o  e m  s e u 

g a b i n e t e  e s t a d u a l , 

localizado no centro de 

Olaria, em Nova Friburgo. 

A p ó s  d e s p a c h a r  c o m 

vereadores e lideranças 

locais, o deputado se reuniu 

com empresários do setor 

têx�l no Sindvest, ouviu 

a l g u m a s  p e r � n e n t e s 

preocupações do setor e 

debateu com os empresários 

caminhos para tratar de 

incen�vos e grandiosos 

projetos para fomentar o 

ramo da moda em Nova 

Friburgo. Luiz, que possui 

excelente trânsito com a 

p r e s i d ê n c i a  d a  C a i x a 

Econômica Federal, sugeriu 

apresentar um detalhado 

e s t u d o  p a r a  a n g a r i a r 

recursos e apoio para o setor.
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AGOSTOAGOSTO



 No dia 07 de agosto, data 
que celebramos a conquista de 13 
anos da Lei Maria da Penha, o 
projeto de le i  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. 

Projeto de Lei de Luiz Lima que ampara mulheres ví�mas 
de violência domés�ca foi aprovado na CCJ do Senado

 “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!” 

 Embalado 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.

Luiz Lima comemora 20 anos da conquista
do ouro no Pan-americano de 1999

02
INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO 07 | SETEMBRO 2019INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO ESPECIAL | RESTROSPECTIVA 2019

21



 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 

 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.

Passaporte para Vitória

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”.

02
INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO 07 | SETEMBRO 2019INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO ESPECIAL | RESTROSPECTIVA 2019

22



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.

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. 

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

Luiz Lima abriu portas na Caixa Econômica Federal para fortalecer 
o setor da moda ín�ma 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 

p a r a  r e u n i ã o  c o m  a 

s u p e r i n t e n d ê n c i a  d a  C a i x a 

Econômica Federal. Luiz já havia se 

reunido com os  empresár ios 

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.
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“Tenho 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.

Reunião com Secretário Nacional de Esporte,
Educação, Lazer e Inclusão
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SETEMBROSETEMBRO



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, 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.

Relatoria de Luiz Lima que amplia direitos de mulheres
ví�mas de violência domés�ca foi aprovada 

Foi 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.

Comissão de Desenvolvimento Urbano
aprova projeto de Lei de Luiz Lima
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 Luiz Lima recebeu os prefeitos de 
Carmo, Macuco e Cachoeiras de Macacu; 
vereadores de Italva, Macuco e Nova 
Friburgo; representantes de Aperibé e 
Guapimirim; secretário de administração de 
Cordeiro, além de en�dades de classe e 
lideranças. Diversos friburguenses também 
passaram pelo local para abraçar Luiz Lima, 
que viveu boa parte da sua adolescência no 
município e recebeu votação expressiva no 
úl�mo pleito.

 No dia 03 de maio, o deputado 
federal Luiz Lima inaugurou seu primeiro 
gabinete externo. A cidade escolhida para 
receber o escritório polí�co foi Nova 
Friburgo, na região serrana do estado, por 
sua centralidade e facilidade de acesso. 

Luiz Lima votou contra o aumento do Fundo Eleitoral

- o número de locais públicos para o desenvolvimento 

de a�vidades despor�vas; e

- o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) local;

- regiões sem verba federal nos úl�mos dois anos para 

desenvolver projetos espor�vos.

 Luiz Lima foi relator do projeto de Lei 

2608/19, do deputado Felipe Carreras (PSB-PE) 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:

Comissão aprova relatoria de Luiz Lima que prevê a 
des�nação prioritária de recursos de estatais para projetos

das regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste
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 Entrou em vigor no dia 30 de outubro a lei de autoria do deputado 
Luiz Lima, que garante às ví�mas de violência domés�ca e familiar 
assistência judiciária para pedido de divórcio, separação, anulação de 
casamento ou dissolução de união estável. A Lei 13.894, de 2019, foi 
sancionada pelo presidente em exercício e publicada hoje no Diário Oficial 
da União (DOU) com alguns vetos. De acordo com a nova norma, é ainda 
obrigatória a intervenção do Ministério Público para estabelecer a 
prioridade de tramitação desses procedimentos judiciais. A lei também 
altera o Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 2015), para prever que a 
ação de divórcio é de competência do foro domiciliar da ví�ma de violência 
domés�ca e familiar. “Minha sensação é de pura alegria e de dever 
cumprido. Sei que muito ainda há de ser feito, mas a sensação de ser ú�l 
para a sociedade é indescri�vel. Muito obrigado pela confiança de cada um 
de vocês”.

Lei de Luiz Lima é sancionada 
pela presidência da República

Chefe de gabinete do deputado Luiz Lima, 
Welbert Pedro, e o vereador de Nova 
Friburgo, Cascão do Povo, par�ciparam de 
uma importante reunião na secretária 
Especial de Esportes do Ministério da 
Cidadania, para tratar da implantação de 
núcleos espor�vos nas Organizações 
Militares da Marinha (OMs) pelo estado do 
Rio de Janeiro. A proposta é u�lizar as 
estruturas já existentes e emendas 
parlamentares para custear o programa e 
ofertar a�vidades espor�vas junto ao 
Ministério da Cidadania, beneficiando 
milhares de crianças em todo o estado. A 
reunião contou com as presenças dos 
comandantes Moreira, coordenador das 
OMs (Organizações Militares da Marinha) e 
José Barros, do Ministério da Defesa; além 
dos assessores do ministério da Cidadania, 
Júlio e Sérgio.

Chefe de gabinete de Luiz Lima e Vereador Cascão
 par�cipam de reunião no Ministério da Cidadania
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 No dia 12 de outubro o Condomínio Terra Nova, em Nova Friburgo, 
recebeu a segunda edição do evento Passaporte para Vitória, desta vez 
voltando para comemorar o dia das crianças. Em parceria com o PSL de Nova 
Friburgo e com diversos empresários, o evento reuniu centenas de 
moradores da localidade, e ofertou uma manhã de muita diversão, carinho 
e acolhimento.

Passaporte para Vitória Kids 

Em maio, o deputado Luiz Lima iniciou as 
trata�vas para a liberação de verba para a 
construção de uma UPA no bairro de Olaria, 
em Nova Friburgo. A liberação de três 
milhões e cem mil reais para a execução da 
obra junto ao Ministério da Saúde foi 
concedida pouco tempo depois. Em Brasília, 
Luiz Lima, seu chefe de gabinete, Welbert 
Pedro e o vereador Cascão foram conferir 
como estavam os trâmites do repasse. Mas, 
infelizmente, a prefeitura de Nova Friburgo 
não envia a documentação necessária e 
parece se esforçar para perder o prazo para 
realizar a obra. “É importante lembrar o 
prefeito Renato Bravo que quem perde são 
os cidadãos friburguenses. Coloque pessoas 
à frente dos seus atos polí�cos. Os 
friburguenses não merecem tanto descaso”.

UPA de Olaria: Falta boa vontade 
da prefeitura de Nova Friburgo
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NOVEMBRONOVEMBRO



 Em concorrida cerimônia realizada em 

Brasília, o deputado federal Luiz Lima (PSL-RJ) 

recebeu do “Ranking dos Polí�cos” uma 

homenagem por sua atuação parlamentar. O 

deputado figura entre os 30 parlamentares mais 

bem avaliados do Brasil. A plataforma digital 

compara o desempenho dos parlamentares 

brasileiros e é man�do por en�dades do terceiro 

setor, ou seja, sem u�lizar dinheiro público. De 

forma transparente e apar�dária, o Ranking dos 

Polí�cos classifica senadores e deputados do 

melhor para pior de acordo com os seguintes 

critérios: presença nas sessões, economia da cota 

parlamentar, ficha limpa e voto nas principais 

decisões do Congresso. Luiz Lima foi o primeiro 

parlamentar da ex-sigla do presidente Jair 

Bolsonaro a ter um projeto de lei sancionado 

nesta legislatura. Ele ocupa a melhor colocação 

do PSL. Lima é o11º colocado no ranking geral, 

entre 81 deputados e 513 deputados de todo 

país.

Luiz Lima é premiado como um dos melhores deputados do país

Finalizadas as audiências públicas 
na Comissão do Esporte sobre 

Olimpíadas de Tóquio

 Membro da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, Luiz 

Lima foi requerente de uma série de audiências públicas para debater a 

preparação dos atletas brasileiros para as Olimpíadas de Tóquio, em 2020. Ao 

longo de três meses, diversas reuniões foram realizadas na comissão e, ao 

todo, foram ouvidos dirigentes e atletas de 32 en�dades espor�vas.  
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Luiz Lima foi co-autor do requerimento para 

realização da Sessão Solene em Homenagem aos 

124 Anos do Clube de Regatas do Flamengo. A 

cerimônia foi realizada no fim de novembro, na 

Câmara dos Deputados. “Fui atleta do clube, 

campeão de natação defendendo o manto rubro 

negro e muito me orgulha todo inves�mento do 

Flamengo em esporte e qualidade de vida. Sou 

Fluminense, mas sou deputado de todas as 

t o r c i d a s .  O  F l a m e n g o  m e r e c e  n o s s a s 

homenagens.” Em 2019 o Clube foi campeão da 

Libertadores na América contra o River Plate 

(Argen�na) e Campeão Brasileiro.  

Sessão Solene em homenagem aos 12
4 anos do Clube de Regatas do Flamengo 

Manifestação em frente ao STF  

“Acompanhei a votação e retornei ao STF pra registrar a minha tristeza e 

indignação com a vexatória votação. O STF não reflete o sen�mento do povo 

brasileiro e caminha em desacordo com a onda de renovação e tolerância 

zero contra a corrupção que demostramos ano passado nas urnas. Não 

permi�r a prisão em 2ª instância é proteger bandido. A gente quer um país 

livre de corrupção e impunidade”. 

Luiz Lima se juntou a diversos manifestantes em frente ao Superior Tribunal 

Federal (STF) para protestar e manifestar apoio à prisão após condenação em 

segunda instância. Por 6 votos a 5 o STF proibiu a prisão em 2º instância e 

abriu brechas para que diversos criminosos fossem soltos.  
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DEZEMBRODEZEMBRO



voto 

não 
ao aumento
do fundo eleitoral



 Foi 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”.

Vira lei obrigação de no�ciar casos de
violência contra a mulher em 24 horas

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.

 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.

Ampliação da atuação do SUS na saúde integrada a mulher
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Luiz  em proposituras campeão

de  audiências públicas
na comissão do esporte
entre todos deputados, luiz representa das proposituras nesta comissão34% 

 Através 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.

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.

Audiência pública Gestão do Comitê Olímpico Brasileiro (COB)
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Luiz Lima é  o 10° parlamentar mais bem

avaliado entre 513 deputados

federais e 81 senadores.
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