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A TV responsável por transmitir a produção 
do Legislativo carioca já está operando 

durante 24h no canal aberto digital 15.4. A dis-
ponibilização da programação da Rio TV Câma-
ra iniciou no dia 6 de maio e representa uma 
conquista histórica do Poder Legislativo muni-
cipal, resultado de muitos anos de esforço. 

O presidente da Câmara do Rio, vereador 
Jorge Felippe (DEM), destacou que a então de-
putada federal Laura Carneiro foi fundamental 
para essa vitória. “A TV aberta é um instrumen-

to de comunicação poderoso, importante e útil à cidadania. A divulgação do tra-
balho dos vereadores em TV aberta vai dar mais transparência e aproximar ainda 
mais o parlamento da população”, afirmou.

Para o diretor-geral da Rio TV Câmara, jornalista Hélio Araújo, a chegada do canal 
aberto é a realização de um sonho que já durava 14 anos e a sociedade, de uma 
forma geral, é a maior beneficiada. “Somos uma emissora legislativa, mas não 
ficamos restritos somente aos fatos legislativos. Tratamos de saúde, transporte, 
turismo, mobilidade urbana, comércio e vários outros assuntos de interesse da 
população. Assim, a chegada do canal aberto não é uma conquista somente do 
Legislativo municipal, mas da socieda-
de de um modo geral. Nesta nova fase 
da Rio TV Câmara, os telespectadores 
terão um papel ainda mais decisivo no 
dia a dia da emissora, enviando suges-
tões e críticas, ajudando a tornar a pro-
gramação cada vez melhor”.

Por enquanto, somente as torres do 
Sumaré estão liberadas. A programa-
ção da Rio TV Câmara ainda pode ser 
acompanhada por meio da TV a cabo, 
no canal 12 da NET-Rio, no portal da Câ-
mara do Rio e no canal do Youtube.

TV Câmara inicia transmissão 
em canal aberto

“A divulgação do trabalho dos vereadores em TV aberta vai dar mais transparência e 
aproximar ainda mais o parlamento da população” - Vereador Jorge Felippe

ACONTECEU

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe


3

EM PAUTA
Postos de combustíveis terão que 

entregar EPIs a empregados
Parlamentares da Câmara do Rio aprovaram em primeira discussão, na 

última quinta-feira (7), o Projeto de Lei nº 1.790/2020, que obriga os 
empregados de postos de combustíveis e lojas de conveniências a utilizar 
equipamentos de proteção individual (EPIs) – como máscaras, luvas e ál-
cool gel – durante a pandemia. Os equipamentos devem ser fornecidos 
gratuitamente pelos empregadores. A medida ainda precisa ser aprovada 
em segunda discussão para seguir à sanção ou veto do prefeito.

Empregados devem ter a sua disposição luvas, máscaras de proteção fa-
cial e álcool gel 70% ou lavatórios para higienizar as mãos com água e sa-
bonete líquido. Caso o empregador não forneça os produtos gratuitamen-
te, o estabelecimento estará sujeito à multa no valor de R$ 10 mil, que será 
destinada ao Fundo Emergencial de Combate à Covid-19 (FECC).

O vereador Leonel Brizola (PSOL), autor do projeto, afirma que a medi-
da nasceu de uma demanda do Sindicato dos Empregados em Postos de 
Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo (Sinpospetro-RJ), que 
comunicou a existência de 10 mil trabalhadores sem EPIs no setor. “Des-
taco que, em audiência com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi 
colocado que um dos lugares de maior transmissão do vírus é o posto de 
gasolina”, alertou.

Também são autores do projeto os vereadores Prof. Célio Lupparelli 
(DEM), Paulo Pinheiro (PSOL), Jones Moura (PSD), Jorge Felippe (DEM), 
Reimont (PT), Cesar Maia (DEM), Dr. Carlos Eduardo (PODE), Junior da 
Lucinha (PL), Matheus Floriano (PSD), Babá (PSOL), Tarcísio Motta (PSOL), 
Veronica Costa (DEM), Dr. Marcos Paulo (PSOL), Luciana Novaes (PT), Áti-
la A. Nunes (DEM), Marcelino D’ Almeida (PP) e Vera Lins (PP).

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/99994576c6fc58450325854f00699caa?OpenDocument&Highlight=0,1790%2F2020
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=250&np=ProfCelioLupparelli&nome_politico=Prof.C%E9lio%20Lupparelli
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=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=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
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=99&np=DrCarlosEduardo&nome_politico=Dr.%20Carlos%20Eduardo
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=288&np=JuniordaLucinha&nome_politico=Junior%20da%20Lucinha
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=301&np=Baba&nome_politico=Bab%E1
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=59&np=VeronicaCosta&nome_politico=Veronica%20Costa
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=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
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=46&np=MarcelinoDAlmeida&nome_politico=Marcelino%20D%20Almeida
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=269&np=VeraLins&nome_politico=Vera%20Lins
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A falta de leitos hospitalares para atender a crescente demanda cau-
sada pela pandemia de coronavírus motivou um grupo de parlamen-

tares a propor a suspensão da concessão do Centro de Convenções Su-
lAmérica para que o serviço seja assumido pela Prefeitura. A medida está 
prevista no Projeto de Lei nº 1.799/2020 e visa a aumentar a quantidade 
de leitos no serviço público.

A concessão do Centro de Convenções SulAmérica / Centro de Conven-
ções Rio Cidade Nova permanecerá suspensa enquanto durar a pandemia 
de coronavírus. Até lá, o espaço será ocupado pelo Poder Executivo, por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que utilizará o imóvel como 
hospital de campanha para atendimento à população. 

A Prefeitura terá que devolver o imóvel nas mesmas condições em que 
recebeu, e as despesas com a retomada do espaço e a instalação do hos-
pital de campanha serão custeadas pelo Fundo Emergencial de Combate 
à Covid-19 (FECC). Já o Centro de Convenções não precisará pagar pelo 
aluguel da concessão enquanto o espaço estiver sob responsabilidade da 
Prefeitura.

“Precisamos minorar os efeitos dessa grave pandemia e diminuir o colap-
so no serviço municipal de saúde. É de conhecimento público o aumento 
da curva dessa doença e a falta de leitos nos hospitais municipais e estadu-
ais”, afirmam os autores da proposta.

O projeto foi elaborado pelos vereadores Cesar Maia (DEM), Prof. Célio 
Lupparelli (DEM), Jones Moura (PSD), Átila A. Nunes (DEM), Rosa Fernan-
des (PSC), Paulo Messina (MDB), Marcello Siciliano (sem partido) e Lucia-
na Novaes (PT).

EM PAUTA
Prefeitura poderá retomar Centro 

de Convenções SulAmérica

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/10b583f4e8565d430325855a00505be7?OpenDocument&Highlight=0,1799%2F2020
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=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=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
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=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=265&np=PauloMessina&nome_politico=Paulo%20Messina
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=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
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DA TRIBUNA

“Temos que vacinar os cuidadores 
porque eles lidam com idosos e 
pessoas com deficiência, que têm 
baixa imunidade” 
Luciana Novaes (PT)

“Faz todo sentido que parte do di-
nheiro, antes destinado ao pagamen-
to da dívida, seja usado para que a 
economia continue a circular e ga-
ranta os empregos” 
Tarcísio Motta (PSOL)

“O microcrédito vai remunerar o capital 
da Prefeitura emprestando dinheiro para 

o micro e pequeno empreendedor, que 
neste momento vão precisar” 

Paulo Messina (MDB)

“Os estados e os municípios não têm 
dinheiro, quem tem é o Governo Federal. 

O município do Rio de Janeiro repassa 
R$ 180 bilhões por ano, mas recebe R$ 

5 bilhões.” 
Dr. Jairinho (SOLIDARIEDADE)



Boletim Legislativo:
Publicação da Assessoria 
de Comunicação Social da 
Câmara Municipal do Rio  

de Janeiro

Jornalista Responsável:
Anette Silva

788/DRT - PA

Assessora de Imprensa:
Elza Calazans 

Editor:
Flavio Oliveira

Jornalistas:
Alexandre Fernandes

Claudia Costa

Mariana Mazza
Michele Victer

Verônica Mondarto
Arte e Fotografia:
Adriana Andrade
Antonio Molisani
Eduardo Barreto
Flávio Marroso

Renan Olaz
 

Diagramação:
Adriano Souza

João Guimarães
Leandro Müller Lima

Estagiários:
Ana Luiza Abreu

Júlia Maia 
Rachel Mattos

www.camara.rj.gov.br

http://www.camara.rj.gov.br
http://www.youtube.com/tvcamarario
http://www.twitter.com/camarario
http://www.facebook.com/camarario
https://soundcloud.com/camarario
https://www.flickr.com/photos/camarario/albums/
http://www.instagram.com/camarario

