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EM PAUTA
Parlamentares querem reconhecimento 

de estado de calamidade pública

A situação excepcional provocada pela pandemia de coronavírus 
tornou impossível o cumprimento de medidas legais aplicáveis 

somente em tempos de normalidade, em especial o atingimento de 
metas do orçamento. Com o objetivo de disponibilizar recursos para 
o combate ao vírus, um conjunto de parlamentares apresentou o 
Projeto de Lei nº 1.749/2020, que reconhece a ocorrência do esta-
do de calamidade pública no município enquanto perdurar a epide-
mia, conforme orientações das autoridades de saúde. A medida foi 
aprovada em segunda discussão e seguirá para sanção ou veto do 
prefeito.

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que se ficar comprova-
do que a receita não será suficiente para comportar as metas fixadas 
no Anexo de Metas Fiscais, a Prefeitura terá que limitar o empenho e 
a movimentação financeira, dificultando o combate à pandemia. En-
tretanto, o reconhecimento da calamidade pública pelo parlamento 
municipal dispensa a Prefeitura do atingimento dos resultados fis-
cais e da limitação de empenho.

A medida ainda estabelece que seja constituída uma Comissão Es-
pecial para acompanhar as despesas da Prefeitura no cumprimen-
to das medidas relacionadas ao combate à pandemia. A Comissão, 

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/73e8459dbe55a22a832566ec00172e92/c04680ffe071458a0325853c00832242?OpenDocument


3

CONTINUAÇÃO
composta por seis vereadores e igual número de suplentes, poderá 
trabalhar de forma virtual e realizará reuniões mensais e audiências 
públicas bimestrais com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) 
para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira 
das medidas necessárias na área da saúde pública.

Os autores argumentam que “o reconhecimento da calamidade 
pública é necessário para disponibilizar recursos destinados ao en-
frentamento da crise, diante da situação excepcional e drástica que 
assola o Brasil e o mundo neste momento, provocada pela pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19)”.

O projeto de lei foi apresentado pelos vereadores Cesar Maia 
(DEM), Alexandre Arraes (PSDB), Alexandre Isquierdo (DEM), Dr. 
Carlos Eduardo (SD), Dr. Gilberto (PMN), Dr. João Ricardo (MDB), 
Dr. Jorge Manaia (SD), Eliseu Kessler (PSD), Fatima da Solidariedade 
(sem partido), Fernando William (PDT), Inaldo Silva (AVANTE), Jair 
da Mendes Gomes (PMN), Jones Moura (PSD), Jorge Felippe (MDB), 
Junior da Lucinha (MDB), Leonel Brizola (PSOL), Luciana Novaes 
(PT), Luiz Carlos Ramos Filho (sem partido), Major Elitusalem (PSC), 
Marcelino D’Almeida (PP), Marcello Siciliano (PODE), Marcelo Arar 
(PTB), Matheus Floriano (DEM), Paulo Pinheiro (PSOL), Petra (PDT), 
Prof. Célio Lupparelli (DEM), Professor Adalmir (PSDB), Rafael Aloi-
sio Freitas (MDB), Reimont (PT), Rocal (sem partido), Rosa Fernan-
des (MDB), Tânia Bastos (REPUBLICANOS), Tarcísio Motta (PSOL), 
Teresa Bergher (PSDB), Vera Lins (PP), Veronica Costa (MDB), We-
lington Dias (PRTB), Willian Coelho (MDB) e Zico Bacana (PODE).

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=327&np=AlexandreArraes&nome_politico=Alexandre%20Arraes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=287&np=AlexandreIsquierdo&nome_politico=Alexandre%20Isquierdo
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=99&np=DrCarlosEduardo&nome_politico=Dr.%20Carlos%20Eduardo
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=274&np=DrJoaoRicardo&nome_politico=Dr.%20Jo%E3o%20Ricardo
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=292&np=EliseuKessler&nome_politico=Eliseu%20Kessler
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=87&np=FernandoWilliam&nome_politico=Fernando%20William
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=308&np=JairdaMendesGomes&nome_politico=Jair%20da%20Mendes%20Gomes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=308&np=JairdaMendesGomes&nome_politico=Jair%20da%20Mendes%20Gomes
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=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
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=255&np=LeonelBrizola&nome_politico=Leonel%20Brizola
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=316&np=LuizCarlosRamosFilho&nome_politico=Luiz%20Carlos%20Ramos%20Filho
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=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
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=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
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=250&np=ProfCelioLupparelli&nome_politico=Prof.C%E9lio%20Lupparelli
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=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
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=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
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=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
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=267&np=TaniaBastos&nome_politico=T%E2nia%20Bastos
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=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=269&np=VeraLins&nome_politico=Vera%20Lins
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=59&np=VeronicaCosta&nome_politico=Veronica%20Costa
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=329&np=WelingtonDias&nome_politico=Welington%20Dias
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=320&np=ZicoBacana&nome_politico=Zico%20Bacana
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EM PAUTA
Escolas públicas poderão doar 

cestas básicas e kits de higiene
O isolamento social criado para combater a pandemia de coronavírus 

reduziu a renda de muitas famílias, que hoje encontram dificuldades 
para comprar alimentos e produtos de higiene. Considerando essa realidade, 
um conjunto de parlamentares apresentou o Projeto de Lei nº 1.731/2020, 
que permite a doação de alimentos, kits de higiene, sabão líquido e álcool 
em gel nas unidades da rede pública de ensino do município do Rio durante 
o período de calamidade pública ou enquanto as aulas estiverem suspensas.

Para isso, o Poder Executivo 
terá que utilizar os recursos 
públicos financeiros que an-
tes eram aplicados na compra 
de merendas escolares, para 
adquirir alimentos que com-
põem a cesta básica e os kits 
de higiene.

As doações deverão ser en-
tregues aos responsáveis pelos 
alunos matriculados mediante 
informação de cadastro da Se-
cretaria Municipal de Educação 
(SME). Segundo a proposta, essa 
é uma maneira de garantir que 
alunos que dependem da alimentação escolar e suas famílias não fiquem 
sem comer no período de suspensão das aulas por conta da pandemia.  

A SME poderá, ainda, indicar quais estabelecimentos podem servir como 
centro de arrecadação municipal de alimentos não perecíveis, de forma que 
outras famílias – que não estejam com seus filhos matriculados, mas que 
também estejam em estado de vulnerabilidade – possam receber cestas bá-
sicas de outros doadores, diminuindo o efeito da crise na cidade.

Esse projeto de lei é de autoria dos vereadores Petra (PDT), Alexandre Ar-
raes (PSDB), Rosa Fernandes (MDB), Luiz Carlos Ramos Filho (sem partido), 
Marcelo Arar (PTB), Major Elitusalem (PSC), Junior da Lucinha (MDB), Inaldo 
Silva (REPUBLICANOS), Jones Moura (PSD), Dr. Carlos Eduardo (SD), Jorge 
Felippe (MDB), Dr. Jairinho (MDB), Matheus Floriano (DEM), Marcelino D’Al-
meida (PP), Professor Adalmir (PSDB), Eliseu Kessler (PSD), Marcello Sicilia-
no (PODE), Prof. Célio Lupparelli (DEM), Cesar Maia (DEM) e Reimont (PT). 

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/7b06f5c725a97ae503258535007e2581?OpenDocument
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=327&np=AlexandreArraes&nome_politico=Alexandre%20Arraes
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=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
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=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
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=288&np=JuniordaLucinha&nome_politico=Junior%20da%20Lucinha
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=99&np=DrCarlosEduardo&nome_politico=Dr.%20Carlos%20Eduardo
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=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=102&np=DrJairinho&nome_politico=Dr.%20Jairinho
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=46&np=MarcelinoDAlmeida&nome_politico=Marcelino%20D%20Almeida
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=315&np=ProfessorAdalmir&nome_politico=Professor%20Adalmir
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=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
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=250&np=ProfCelioLupparelli&nome_politico=Prof.C%E9lio%20Lupparelli
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=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
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A situação atual da cidade do Rio de Janeiro e do mundo tem exposto a 
necessidade de haver medidas públicas específicas para casos como 

o da pandemia de Covid-19. Por essa razão, o vereador Jones Moura (PSD) 
criou o Projeto de Lei nº 1.742/2020, que estabelece ações a serem ado-
tadas em caso de calamidade pública, situação de emergência, catástrofes 
e demais situações que expõem servidores a riscos.

O intuito da proposição é garantir a proteção física dos servidores públi-
cos que atuam no enfretamento direto e prevenção, quando em situações 
excepcionais de calamidade pública e desastres. Além disso, o projeto pre-
tende garantir que os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), específi-
cos para o momento, sejam fornecidos pela administração.

Desse modo, caso seja necessário o isolamento social para a diminuição dos 
riscos e prejuízos posteriores, deve estar entre as ações feitas a inclusão de 
trabalho remoto domiciliar, muito conhecido como home office, para os servi-
dores que se encontrem nas condições de faixa etária de risco, gestantes, lac-
tantes, transplantados, diabéticos, portadores de doenças cardiovasculares ou 
pulmonares e de problemas imunológicos de qualquer natureza.

Os demais servidores devem receber EPIs específicos e em quantidades 
suficientes para o desenvolvimento das atividades de forma segura, ou a 
garantia de não exposição dos servidores a circunstâncias prejudiciais à 
saúde e à integridade física.

EM PAUTA
Medida busca proteger servidores 
públicos em casos emergenciais

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/40d5316af2ede8c703258537006f7b12?OpenDocument
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VEREADORES NAS REDES

A crise pela qual estamos passando possui dois lados: a saúde e a 
economia. É possível atravessá-la sem abandonarmos os devidos 
cuidados e, também, sem afundarmos o país em uma recessão. [+]

Leandro Lyra
- 28 de março

O Rio de Janeiro precisa da sua ajuda. Vamos superar juntos essa 
crise e seguir à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Em 
caso de dúvidas, ligue para o Disque Saúde 136 [+]

Vereador Zico
- 18 de março

https://www.facebook.com/leandrolyrarj/videos/643279719838245/?__xts__%5B0%5D=68.ARCAq2q80zdAEGFifRqW0o6LV24ewUjxSssB4-XcQNJ9mT2JGVzVBTSjJQ6ETOB8dTjz0h28xR33FLcgXkQJLdhXCrDCiIIlXWXGvw5f-8394rVLLYhGUadRbGXqM7e_CvYgoKGwM6_W6kMVlSHmVCHELcesC_doHpYMxBJxa3wQbTSMiqm0eZqk2c9qb2xlUj3nTefbxiv0NviJ_XkQEOXom-s6gI6CDV3OG8A9qk47w3ddvs-28PkDty5Uj6CtYkcVzuKa8gMtOdX-EStaItcv12GUyUQLbehrpZuxlne-n_8S9ptBq3ambJ9NTo-mJJrP3M7dfX6MIfczCkcurQXM-Sg1mZU92QDlKQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vereadorzico/photos/a.696108263758885/3033806769989011/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAcsU2phwtMHZana776cIosldZS1MG5yH031-qJSN5a1cvUgPGfPe2HaOb-22I791XdZ80Lu63pkUeuBEhoUttKUg4AbcRzjRuyzDGXIzRQV6FvZwog90V2nYC8i_clZrrzcGlVBO9IMH8h0xjs3bFcj8YQCfkcNKIuY-pdthsIn5xkargtmqxWIJNIjmuQLc89FEarttDLDqJO8dwoRPYf-BFmWk69j4Ev6qnjBsMau4SwshLVUqA77tiCpImvCIpF6sIc2cYxBlMiUiAWcjSmeuGmc0a9xD0t9sPtqlZm86bsqkdBFu3GzadOcdP09wtYza6poZboT4ea24qbBE0rsw&__tn__=-R
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