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Os parlamentares do Legislativo carioca querem que o municí-
pio concentre recursos no combate à pandemia de coronaví-

rus e evite despesas com ações não essenciais. Uma das providên-
cias visando à redução de gastos é a apresentação do Projeto de 
Lei nº 1.795/2020, que veda a realização de despesas com publici-
dade ou propaganda enquanto perdurar o decreto de calamidade 
ou emergência pública.

A medida  engloba todos os órgãos da administração pública mu-
nicipal direta e indireta, ou seja, inclui empresas públicas, socieda-
des de economia mista e fundações. 

Pela proposta, a Prefeitura somente poderá realizar publicidade 
ou propaganda com o objetivo de: preservar as instituições do Es-
tado Democrático de Direito; a ordem e a segurança pública; ou 
orientar a população sobre os cuidados com a saúde necessários 
para combater a pandemia.

No texto do projeto, os autores justificam a proibição e apontam 
para a necessidade de concentrar os gastos municipais na área da 
saúde. “Precisamos direcionar recursos para os esforços de com-
bate à Covid-19 e suas consequências. A proibição é uma ajuda aos 
aspectos da saúde coletiva com a maximização do uso dos valores 
disponíveis nesta rubrica”, afirmaram.

O Projeto foi apresentado pelos vereadores Junior da Lucinha 
(PL), Teresa Bergher (CIDADANIA), Thiago K. Ribeiro (DEM), Átila 
A. Nunes (DEM) e Luciana Novaes (PT).

EM PAUTA

Câmara poderá proibir  
Prefeitura de gastar com  
publicidade e propaganda

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/5665ce4830ecab270325855800790588?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/5665ce4830ecab270325855800790588?OpenDocument
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=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
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=290&np=AtilaANunes&nome_politico=%C1tila%20A.%20Nunes
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=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
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EM PAUTA
Rede hoteleira abrigará mulheres 

vítimas de violência doméstica 
O crescimento da violência doméstica durante o período de isolamento 

social – necessário para o combate à pandemia – motivou um grupo de 
parlamentares a apresentar o Projeto de Lei nº 1.775/2020. A medida cria o 
Programa de Acolhimento Emergencial de Mulheres em Situação de Violência 
Doméstica para que as vítimas recebam abrigo em estabelecimentos da rede 
hoteleira enquanto durar o estado de calamidade pública.

A Prefeitura deverá requisitar pousadas e hoteis em sua integralida-
de para abrigar as mulheres vítimas de violência doméstica e seus fi-
lhos. Os estabelecimentos devem permanecer em sigilo para preservar 
a segurança e a privacidade das mulheres, mas a Secretaria Municipal 
de Ordem Pública (SEOP) será avisada para considerar esta informação 
no planejamento do policiamento local. 

O acolhimento das vítimas nos abrigos será demandado pela rede de en-
frentamento à violência contra mulheres, como o Centro Integrado de Aten-
dimento à Mulher do Município, sem a necessidade de Boletim de Ocorrência 
ou de deferimento de medida protetiva. As vítimas receberão, do poder pú-
blico, transporte de sua casa até o abrigo, operado preferencialmente por mo-
toristas mulheres, e  acompanhado por uma equipe técnica multidisciplinar.

A Prefeitura divulgará um número de telefone em todos os serviços essen-
ciais em funcionamento para obter informações sobre o acolhimento. Caberá 
à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) re-
alizar a articulação entre os órgãos e as instituições da rede de enfrentamento 
à violência contra mulheres. 

“As medidas de isolamento social  impostas a fim de conter a disseminação 
da Covid-19 são extremamente necessárias. Porém, pudemos observar como 
efeito colateral o agravamento da violência doméstica e sexual. Seguindo essa 
tendência, o estado do Rio de Janeiro verificou o aumento de 50% dos casos 
de violência doméstica registrados pela Justiça do Rio de Janeiro. Outro dado 
que chama a atenção é o aumento de quase 9% no número de ligações para a 
Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180), de acordo com o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos”, afirmam os autores.

A medida foi apresentada pelos vereadores Veronica Costa (DEM), Prof. Cé-
lio Lupparelli (DEM), Teresa Bergher (CIDADANIA), Major Elitusalem (PSC), 
Vera Lins (PP), Rosa Fernandes (PSC), Luciana Novaes (PT), Jones Moura 
(PSD) e Tarcísio Motta (PSOL).

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/336b9a7d81b2f7a0032585490062e7ef?OpenDocument
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=250&np=ProfCelioLupparelli&nome_politico=Prof.C%E9lio%20Lupparelli
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=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
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=269&np=VeraLins&nome_politico=Vera%20Lins
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=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
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=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
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EM PAUTA
Rio poderá ganhar memorial às 

vítimas do coronavírus
O município do Rio de Janeiro sofre uma de suas maiores pande-

mias da história, com graves consequências nas áreas da econo-
mia, assistência social e saúde da população. Atento aos danos que a 
pandemia tem causado à cidade do Rio e ao mundo, o vereador Felipe 
Michel (PP) apresentou o Projeto de Lei nº 1.792/2020, que busca a 
criação do memorial às vítimas do Covid-19.

Segundo a proposta, o memorial será instalado no bairro do Centro 
do Rio de Janeiro, e o Poder Executivo poderá firmar parcerias com a 
iniciativa privada para a sua edificação, manutenção e administração.

O parlamentar destaca que os sepultamentos têm tido restrições e 
um dos intuitos do memorial é possibilitar a familiares, amigos e de-
mais pessoas se despedirem dos seus entes vitimados. 

“Mais do que os efeitos econômicos e sociais, para sempre serão re-
cordados todos aqueles que bravamente deram suas vidas no enfren-
tamento dessa pandemia. Além desses, toda e qualquer vítima fatal 
atingida pelo vírus devastador”, disse o parlamentar. “Esse memorial 
é um sinal de esperança e força para que no decorrer desta crise re-
cordemos daqueles que não desistiram de lutar acreditando em dias 
mais prósperos. Tenho certeza da nossa capacidade de resiliência para 
podermos enfrentar toda e qualquer crise, porque nós sabemos que 
ela passa e o que permanece é o altruísmo”, concluiu. 

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=319&np=FelipeMichel&nome_politico=Felipe%20Michel
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/1a6eee83744df8d903258552005a340f?OpenDocument&Highlight=0,1792%2F2020
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VEREADORES NAS REDES

Dedico esse dia aos trabalhadores da nossa cidade!
Em especial aos nossos servidores, que mesmo com a pandemia não 
abandonam os seus postos e cuidam da nossa cidade. [+]

Vereador Zico Bacana
- 1º de maio

Nenhum legislativo do BRASIL doou tantos recursos, por tanto tempo, 
para atender e investir na população. Ao longo dos últimos anos foram 
R$515 milhões que nossa gestão na Câmara economizou [+]

Jorge Felippe
- 6 de maio

https://www.facebook.com/zicobacanavereador/posts/2763651783746282?__xts__%5B0%5D=68.ARBQs3JCVDPyykcThkrasjNjIpq8SQ9azz2IeUOnPzI3Ja5FcKvFphVbNCVTwdaNYdnvO531flCk5cBgIGWjBWZtuUvF1dwaq02qaYf3732_wnFqPpRQEt_j06qPjb0hRG08uyop_ksFxrBsGaSFCwEP2RumzIj_QEHJSMf5NzWMFC_hx1s3gMM2Wne6HjSJ3v7FABMy9BNYhbmhzlpz8b0naC25OOXimfif-IB3PNHlcV7NxYqCuVIfkiJECG0T3CE3sXjgQOpzmdB8pcxs3p8BaRDvnN6GOCAf7h2tDUhsd9D7D5mS6uX-cwPamcu4E3WAGxqi6mUSM_LoIdNGmEsE4Q&__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/B_3I5yQAW0L/
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