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Câmara Rio terá sessões online  
durante quarentena do coronavírus

N a última quarta-feira (25), pela primeira vez em sua his-
tória, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro realizou uma 

sessão 100% virtual,  com transmissão ao vivo pelo canal da TV 
Câmara Rio no YouTube, que chegou a ter 300 expectadores as-
sistindo e participando de forma interativa. Na oportunidade, 
votando por computadores e celulares, os vereadores aprova-
ram o Projeto de Lei Complementar nº 164-A/2020 ,  do Poder 
Executivo, que altera a escala de serviço da Guarda Municipal 
para aumentar o efetivo em serviço durante o estado de cala-
midade provocado pela pandemia do novo coronavírus. Essa 
nova modalidade de apreciação de projetos se dá em razão da 
necessidade de se dar transparência aos atos legislativos, ao 
mesmo tempo em que se deve manter o isolamento social im-
posto pelas autoridades para conter o avanço da Covid-19.

Para que fosse possível a realização de sessões plenárias re-
motas, a Resolução da Mesa Diretora nº 10.337/2020, que dis-
põe sobre o funcionamento da Câmara Municipal enquanto 
perdurarem as medidas emergenciais de saúde pública para 
prevenção e contenção do coronavírus, instituiu o Sistema de 
Deliberação Virtual do Plenário (SDV), uti l izando novas tecno-
logias de áudio e imagem. A plataforma escolhida pela Asses-
soria de Informática e Modernização Administrativa (Assima) 

ACONTECEU

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/f6d54a9bf09ac233032579de006bfef6/16ad3b5d14f11e0803258533005e9e11?OpenDocument
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é um aplicativo para videoconferência de múltiplos partici-
pantes, que possibil ita que até 300 pessoas se conectem umas 
com as outras, usando computadores ou celulares. 

Para viabil izar a sessão virtual,  a equipe de informática trei-
nou parlamentares e assessores em tempo recorde para util i-
zarem a ferramenta e disponibil izou um mediador, presente na 
sala para operar a plataforma, auxil iando o presidente na con-
dução dos trabalhos. Servidores auxil iaram os vereadores na 
instalação e configuração do programa para que a tecnologia 
tivesse o menor impacto possível em suas manifestações no 
Plenário Virtual.  Ao final do processo, foi feita uma ata da res-
pectiva sessão, registrada com a identificação dos votos emi-
tidos virtualmente pelos vereadores, que se dá na modalidade 
nominal. 

A Assima está implementando esforços para agregar novas 
funcionalidades à plataforma, como o registro de presença dos 
vereadores e painel de votações, com a indicação ao público 
de como votou cada parlamentar.

Durante esse período de excepcionalidade, a resolução deter-
mina que a pauta da Ordem do Dia deverá conter somente ma-
térias de interesse público inadiável e/ou que se relacionem 
com as ações de saúde pública de prevenção e contenção da 
Covid-19, ressalvada a eventualidade de haver outras matérias 
consideradas urgentes, que demandem a deliberação durante 
a quarentena em curso.

CONTINUAÇÃO
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EM PAUTA
Vereadores propõem mais ações 

para moradores de rua
Os parlamentares pretendem criar um plano emergencial para ajudar 

a população de rua a enfrentar a pandemia de coronavírus. A me-
dida está prevista no Projeto de Lei nº 1713/2020, que foi apresentado 
pelos vereadores Reimont (PT), Leonel Brizola (PSOL), Cesar Maia (DEM) 
e Luciana Novaes (PT).

O projeto cria um Plano Emergencial de Acolhimento Humanitário para a Po-
pulação em Situação de Rua, que propõe ações e promove a articulação entre 
diversos órgãos que podem atuar na defesa da população mais vulnerável.

A medida busca ampliar o Programa Consultórios de Rua; ampliar a oferta 
de abrigos e de aluguel social; realizar testas imediatos para o coronavírus; 
disponibilizar temporariamente equipamentos públicos, como o sambódro-
mo, escolas e teatros para realizar acolhimento, higienização, alimentação, 
hospedagem e atendimento de saúde básica;  garantir cobertura total para 
o acolhimento dos idosos que vivem em situação de rua; e pagar hotéis para 
abrigo sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH); entre outros. 

A Prefeitura ainda poderá estabelecer convênios com faculdades de medi-
cina, enfermagem, psicologia, nutrição e assistência social para a contratação 
de estagiários com o objetivo de atuarem junto à SMS e à SMASDH.

“Tal iniciativa se constitui em ação relevante para a população em situação 
de rua, que precisa de um olhar humanitário, devido a sua vulnerabilidade, 
em virtude da situação de emergência proveniente da propagação pandêmi-
ca do novo coronavírus”, afirmam os autores.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/ecc7a5cd1b4a5d4003258533004fbdc4?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=255&np=LeonelBrizola&nome_politico=Leonel%20Brizola
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
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EM PAUTA
Farmácias e drogarias poderão 

aplicar vacinas durante epidemia
As farmácias já podem obter 

a licença sanitária para a 
atividade de vacinação, de acor-
do com a Lei Complementar nº 
167/2016. Mas os vereadores 
apresentaram o Projeto de Lei 
Complementar nº 168/2020, 
para que as drogarias, assim 
como as farmácias, também 
possam realizar o procedimento 
durante a epidemia de Covid-19.

Para receber a autorização, far-
mácias e drogarias devem ser li-
cenciadas pelo Órgão Municipal 
competente de Vigilância Sani-
tária (S/SUBVISA) e atender aos requisitos da Lei Complementar nº 167/2016, 
como possuir farmacêutico responsável, sala privativa e local adequado para o 
armazenamento das vacinas, entre outros. 

A medida ainda acrescenta que a drogaria ou farmácia deve atender ao dis-
posto na RDC/Anvisa nº 197/2017, que estabelece requisitos mínimos para o 
funcionamento dos serviços de vacinação humana, e aos protocolos específi-
cos expedidos pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa para a prevenção e en-
frentamento da epidemia de Covid-19.

O Projeto é de autoria dos vereadores Fernando William (PDT), Tarcísio Mot-
ta (PSOL), Rafael Aloisio Freitas (MDB), Dr. Gilberto (PMN), Marcelo Arar (PTB), 
Rosa Fernandes (MDB), Rocal (PTB), Reimont (PT), Matheus Floriano (DEM), 
Junior da Lucinha (MDB), Petra (PDT), Dr. Carlos Eduardo (SD), Teresa Bergher 
(PSDB), Átila A. Nunes (MDB), Dr. Jorge Manaia (SD), Leonel Brizola (PSOL), 
Jorge Felippe (MDB), Professor Adalmir (PSDB), Cesar Maia (DEM), Inaldo 
Silva (REPUBLICANOS), Jones Moura (PSD), Luiz Carlos Ramos Filho (PODE), 
Marcello Siciliano (PODE), Alexandre Arraes (PSDB), Eliseu Kessler (PSD), Tâ-
nia Bastos (REPUBLICANOS), Paulo Pinheiro (PSOL), Major Elitusalem (PSC), 
Marcelino D’Almeida (PP), Prof. Célio Lupparelli (DEM), Willian Coelho (MDB), 
Welington Dias (PRTB), Zico (PTB), Luciana Novaes (PT), Zico Bacana (PODE), 
Fátima da Solidariedade (sem partido), Dr. Marcos Paulo (PSOL), Paulo Messi-
na (PSD) e Alexandre Isquierdo (DEM).

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/0f0b63e99db791d4832580480056c791?OpenDocument&Highlight=0,167
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/0f0b63e99db791d4832580480056c791?OpenDocument&Highlight=0,167
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/016eae199bdaf0a003256caa00231310/eb7e56f69268eed903258533007aaff7?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/016eae199bdaf0a003256caa00231310/eb7e56f69268eed903258533007aaff7?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/0f0b63e99db791d4832580480056c791?OpenDocument&Highlight=0,167
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=87&np=FernandoWilliam&nome_politico=Fernando%20William
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=273&np=DrGilberto&nome_politico=Dr.%20Gilberto
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=273&np=DrGilberto&nome_politico=Dr.%20Gilberto
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=303&np=Rocal&nome_politico=Rocal
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=336&np=MatheusFloriano&nome_politico=Matheus%20Floriano
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=288&np=JuniordaLucinha&nome_politico=Junior%20da%20Lucinha
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=337&np=Petra&nome_politico=Petra
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=99&np=DrCarlosEduardo&nome_politico=Dr.%20Carlos%20Eduardo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=290&np=AtilaANunes&nome_politico=%C1tila%20A.%20Nunes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=259&np=DrJorgeManaia&nome_politico=Dr.%20Jorge%20Manaia
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=255&np=LeonelBrizola&nome_politico=Leonel%20Brizola
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=315&np=ProfessorAdalmir&nome_politico=Professor%20Adalmir
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=313&np=InaldoSilva&nome_politico=Inaldo%20Silva
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=313&np=InaldoSilva&nome_politico=Inaldo%20Silva
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=316&np=LuizCarlosRamosFilho&nome_politico=Luiz%20Carlos%20Ramos%20Filho
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=327&np=AlexandreArraes&nome_politico=Alexandre%20Arraes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=292&np=EliseuKessler&nome_politico=Eliseu%20Kessler
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=267&np=TaniaBastos&nome_politico=T%E2nia%20Bastos
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=267&np=TaniaBastos&nome_politico=T%E2nia%20Bastos
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=332&np=MajorElitusalem&nome_politico=Major%20Elitusalem
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=46&np=MarcelinoDAlmeida&nome_politico=Marcelino%20D%20Almeida
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=250&np=ProfCelioLupparelli&nome_politico=Prof.C%E9lio%20Lupparelli
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=283&np=WillianCoelho&nome_politico=Willian%20Coelho
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=329&np=WelingtonDias&nome_politico=Welington%20Dias
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=300&np=Zico&nome_politico=Zico
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=320&np=ZicoBacana&nome_politico=Zico%20Bacana
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=334&np=FatimadaSolidariedade&nome_politico=F%E1tima%20da%20Solidariedade
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=265&np=PauloMessina&nome_politico=Paulo%20Messina
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=265&np=PauloMessina&nome_politico=Paulo%20Messina
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=287&np=AlexandreIsquierdo&nome_politico=Alexandre%20Isquierdo
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VEREADORES NAS REDES

APESAR DA BAIXA INCIDÊNCIA, HÁ RELATOS DE CASOS DE 
CONJUNTIVITE ASSOCIADA À COVID-19. ENTENDA O CASO. [+]

Alexandre Arraes
- 26 de março

VOTAÇÃO NA CÂMARA - Realizamos ontem a segunda sessão virtu-
al da Câmara, durante a quarentena, para votar projetos importantes 
relativos à pandemia do coronavírus.  [+]

Vereador Italo Ciba
- 26 de março

https://www.facebook.com/ARRAESRJ/photos/a.266119046821184/2383542778412123/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD7GG69VGToYSc936gXOWxY_kEWeGRa7BTMqQGAR_ihhZroWO1dtJDXRtYCfiZekUnoFvVEPtu6cttu_FzOu2qPtiyS041RV12mvYYU4ALpzWjxV157sJcXLDnABZzSFWOW-zsizZ4XsG3NN6pjq2WET-HBBcgkAVF_mAAloSVj5B-o9AkP6Yg57Ow0fLMUbSjig-1sr8piHgA56mR1KzThg2BnmKbOjXL1KjQkSs0uz9uCB3B8cqJXAuC4JqblqxSmL4sV_JeGopDgB5XNCZ5B4TRRxPDjbWtIAj8xOAUyhoFZSmgrZtyaU9siuMcvzduAg8BSZE0RVyDsbhN6HQfIJg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/italocibarj/photos/a.679351888911808/1407147072798949/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC4JrO_DH6RahsfqpeF0tgh5DTVdCf-ywRjYcL3RzodcHgvCr4m7BHamNM7nBW63pRpODuovLbp_EWtYhg21n1JktJ1uQjdfRC9-48Qi3sMF3QnZ_8UjXH9M1_9QeJpchJxu-EwMmg_eGDOTP_rZ7q8bLrtcJDElp1UDAbbHq2dzrDR-wd2iiU9mG4AK1AWyeCVpjN_nfQ5oCWZdVeRxZ0z9BKG0HDOkAY3cguYQpaDZIrM1v8zHHpgPITZprQpuOb06650z_cONvakmp0sSIUtiA56pNU0rWb0Ngwhhl3UWOuPeoO3KHakZ_LgbPGNiNnZEf2mzEFdzRdhc5sfctkkKg&__tn__=-R
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