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EM PAUTA
Corte de despesas na Câmara do Rio 

reforça  combate à pandemia
Os parlamentares da Câmara do 

Rio querem enxugar as despesas do 
Poder Legislativo para somar aos 
recursos que são utilizados no com-
bate ao coronavírus. A proposta 
terá validade enquanto se mantiver 
a declaração da situação do estado 
de calamidade pública emergen-
cial no município e está prevista no 
Projeto de Decreto Legislativo nº 
246/2020, apresentado pela Mesa 
Diretora e pelos vereadores Jorge 
Felippe (DEM), Tânia Bastos (REPU-
BLICANOS), Zico (REPUBLICANOS), 
Rocal (PSD), Felipe Michel (PP), Junior da Lucinha (PL) e Vera Lins (PP).

A medida estabelece que toda a economia de recursos obtida com a sus-
pensão das atividades presenciais da Câmara do Rio – como a redução de 
contratos administrativos, prestação de serviços e aquisição de materiais 
– será destinada ao Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
(FECMRJ). 

O valor do FECMRJ será utilizado somente em ações emergenciais para 
combater a pandemia e poderá ser administrado tanto pelo Tesouro Muni-
cipal como pela própria Câmara do Rio. A Mesa Diretora terá a possibilida-
de de adquirir diretamente insumos para serem doados ou de transferir os 
recursos ao Poder Executivo, que deverá prestar contas sobre a aplicação 
do valor.

O presidente da Câmara do Rio, vereador Jorge Felippe, destaca que o 
Legislativo carioca já doou R$ 420 milhões ao Poder Executivo para melho-
rar o atendimento à população. “Liberamos recentemente mais R$ 20 mi-
lhões para a Prefeitura. O hospital de campanha da Prefeitura está sendo 
todo ele montado com recursos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
Estamos iniciando uma substancial economia para combater a pandemia”, 
afirmou. Para os autores da medida, “a Câmara do Rio cumpre seu papel 
institucional e oferece à população munícipe a sua contribuição para mini-
mizar e combater os efeitos sobre a população carioca”.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/fed37fd5a6eca342032577590052088e/8e59c41ecafce5ad03258552006af409?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/fed37fd5a6eca342032577590052088e/8e59c41ecafce5ad03258552006af409?OpenDocument
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=267&np=TaniaBastos&nome_politico=T%E2nia%20Bastos
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=303&np=Rocal&nome_politico=Rocal
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=319&np=FelipeMichel&nome_politico=Felipe%20Michel
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=269&np=VeraLins&nome_politico=Vera%20Lins
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EM PAUTA
Taxa de uso de área  

pública será suspensa

Trabalhadores do comércio informal estão com as suas finanças prejudi-
cadas devido à diminuição de pessoas circulando nas ruas neste momento 
de pandemia. Atentos à problemática, os vereadores Reimont (PT), Rosa 
Fernandes (PSC) e Rafael Aloisio de Freitas (CIDADANIA) apresentaram o 
Projeto de Lei nº 1.714/2020, que suspende a cobrança da Taxa de Uso 
de Área Pública (TUAP). A medida já foi aprovada em segunda discussão  e 
seguiu para sanção ou veto do Poder Executivo.

Pelo projeto, a taxa ficará suspensa durante todo o período do estado de 
emergência em que a cidade do Rio de Janeiro se encontra. Dessa forma, 
a população carioca que faz parte desse grupo de trabalhadores informais 
poderá investir melhor em sua alimentação e em produtos de higiene, que 
são tão essenciais para combater o vírus em questão. 

Duas emendas aprovadas pelos parlamentares concederam isen-
ção da TUAP relativa ao 2º trimestre de 2020 às feiras-livres de 
comércio de pescado, em barracas; aos feirantes que vendam, ex-
clusivamente, gêneros alimentícios; e aos feirantes em veículos. As 
emendas ainda determinam que a isenção seja concedida somente 
a pessoas e estabelecimentos que estão impedidas de trabalhar ou 
com seus funcionamentos restringidos pela pandemia.

De acordo com os autores da 
proposta, é de extrema impor-
tância que esses trabalhadores 
tenham seus custos reduzidos, 
pois as prioridades, nesse mo-
mento, devem ser outras mais 
fundamentais para o bem-estar 
não só do indivíduo, mas como 
de toda população. No entanto, 
ao fim do estado de calamidade 
pública no município, a taxa vol-
tará a ser cobrada regularmente. 

“É de extrema importância que os trabalhadores informais tenham seus custos redu-
zidos durante a pandemia porque suas atividades econômicas estão comprometidas”

Os autores

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=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=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/b0b1143792fe23550325853300508e67?OpenDocument
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EM PAUTA
Servidores afastados recebem 

garantia de salário integral 
Os vereadores da Câmara do Rio 

querem evitar que os servidores 
sofram prejuízos financeiros por 
estarem impossibilitados de traba-
lhar durante a pandemia. A garantia 
está prevista no Projeto de Lei nº 
1.782.2020, apresentado por diver-
sos parlamentares, que obriga o Po-
der Executivo a manter o pagamento 
integral dos salários dos servidores 
públicos municipais afastados. 

O projeto assegura o recebimento do pagamento integral, incluindo as gra-
tificações, aos servidores públicos e aos funcionários contratados por em-
presas públicas por tempo determinado, enquanto estiverem afastados de 
suas funções devido à pandemia. 

Em sua justificativa, os parlamentares argumentam que, “em atenção ao 
notório e conhecido compromisso desta Casa para com a saúde na cidade 
e com o serviço público municipal, é importantíssimo que os direitos dos 
servidores sejam garantidos nesse tempo de enfrentamento aos efeitos da 
pandemia de COVID-19”.

A medida foi proposta pelos vereadores Dr. Carlos Eduardo (PODE), Mar-
celo Arar (PTB), Major Elitusalem (PSC), Zico Bacana (PODE), Dr. João Ri-
cardo (PSC), Prof. Célio Lupparelli (DEM), Dr. Jairinho (SOLIDARIEDADE), 
Dr. Jorge Manaia (PP), Felipe Michel (PP), Professor Adalmir (PP), Rosa 
Fernandes (PSC), Cesar Maia (DEM), Dr. Gilberto (PTC), Matheus Floria-
no (PSD), Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA), Alexandre Isquierdo (DEM), 
Renato Moura (PATRIOTA), Leonel Brizola (PSOL), Paulo Pinheiro (PSOL), 
Fátima da Solidariedade (SOLIDARIEDADE), Welington Dias (PDT), Eliseu 
Kessler (PSD), Junior da Lucinha (PL), Italo Ciba (AVANTE), Marcelino D’ 
Almeida (PP), Luiz Carlos Ramos Filho (PMN), Jorge Felippe (DEM), Teresa 
Bergher (CIDADANIA), Rocal (PSD), Inaldo Silva (REPUBLICANOS), Willian 
Coelho (DC), Paulo Messina (MDB), Jair da Mendes Gomes (PMN), Tarcísio 
Motta (PSOL), Jones Moura (PSD), Thiago K. Ribeiro (DEM), João Mendes 
de Jesus (REPUBLICANOS), Tânia Bastos (REPUBLICANOS), Luciana Novaes 
(PT), Vera Lins (PP), Marcello Siciliano (sem partido) e Reimont (PT).

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/caf39ec305c84ee90325854a008086d0?OpenDocument&Highlight=0,1782%2F2020
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/caf39ec305c84ee90325854a008086d0?OpenDocument&Highlight=0,1782%2F2020
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=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
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=320&np=ZicoBacana&nome_politico=Zico%20Bacana
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=274&np=DrJoaoRicardo&nome_politico=Dr.%20Jo%E3o%20Ricardo
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=102&np=DrJairinho&nome_politico=Dr.%20Jairinho
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=319&np=FelipeMichel&nome_politico=Felipe%20Michel
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=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=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
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=336&np=MatheusFloriano&nome_politico=Matheus%20Floriano
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=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
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=232&np=RenatoMoura&nome_politico=Renato%20Moura
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=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
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=329&np=WelingtonDias&nome_politico=Welington%20Dias
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=292&np=EliseuKessler&nome_politico=Eliseu%20Kessler
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=312&np=ItaloCiba&nome_politico=Italo%20Ciba
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=316&np=LuizCarlosRamosFilho&nome_politico=Luiz%20Carlos%20Ramos%20Filho
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=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
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=303&np=Rocal&nome_politico=Rocal
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=283&np=WillianCoelho&nome_politico=Willian%20Coelho
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=265&np=PauloMessina&nome_politico=Paulo%20Messina
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=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=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=291&np=ThiagoKRibeiro&nome_politico=Thiago%20K.%20Ribeiro
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=263&np=JoaoMendesdeJesus&nome_politico=Jo%E3o%20Mendes%20de%20Jesus
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=263&np=JoaoMendesdeJesus&nome_politico=Jo%E3o%20Mendes%20de%20Jesus
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=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
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=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
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VEREADORES NAS REDES

#FeiraLivre | A Associação de Agricultores Biológicos do Estado do 
Rio de Janeiro (ABIO) acabou de acionar a Justiça para que o Decreto 
nº 47.381/2020 seja suspenso e as feiras livres possam acontecer [+]

Renato Cinco
- 24 de abril

#SejaLuz #MaisAmorPorFavor #fonoaudiologia #fono #fonocomamor 
#mamãe #papai #crianças #kidsbrasil #linguageminfantil #fala #ga-
gueira #autismawareness #desenvolvimentoinfantil [+]

Veronica Costa
- 13 de abril

https://www.facebook.com/renatocinco/photos/a.172812099465201/3034425749970474/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCHLv46qcndR2wHj_mM4BNJ521x1bp8vQeoWcemZ8FsiEcEPAMUPlVvZjJf7c6QZRbc7icYpfx0YJEPnMia-fBoUNKl_nSj3yHiKOXuD6_9WMVjK8P8JRVgPDhcZF2C6gPsO2oSUjYTD6HQtsbzuo_VBgclksDFZoSmhz4NKz46wgKihWdNuJdVA3qGHk_g7C2tO__6NJJn15-p0X6rPU2SVM1U-zdfb7lPAyEUJBf0FAQRj4gNsNk4Tg8jTGzMsk75ihnr4ODs_n7YSpBpxiQWfd26Z-CBNQYz3QOEghJEIRh_cJg-lDMSV2J-nD2GrEC3-5K-zIAfZyWUwU3rLjxYFA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/veronicacostaoficial/photos/a.271439256259150/2975694789166903/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB9mTInkaBSxwc75Q3CJ-8_JuwyIqfvq9Pre-5p8T6itsGGuW8t6gnq4qVpiUNq3y_OSen2LQy5sGcsLaDrsD3qNMj1N8ayKqjpf-DgbqxY7r0upvEPFUKf-sPx7zpid-sQwHPlBXU5lVHjDh5yyET_EM6-5R8Q84xEDRH_PxIaAV_SCskSjSSVLoRYpLH-83dtyCtl7pq9s8HhU-cDXdeF39LH98kQJDJe6CxyQcZoyCgSB49C7YKdJDswruBdElkDqa_IAa9s9N5jKQQKncGOROfgtRkbcS4LCMbUe4CReg4AjktdB-NArJN7nmMFvw8FcozUXSgjqI7deMZAaVSvKw&__tn__=-R
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