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A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira realizou, nesta quarta-feira (20), uma 

audiência pública para detalhar metas e prioridades da 
Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Conservação 
(SMIHC). O responsável pela pasta, secretário Sebas-
tião Bruno, informou que a pandemia prejudicou a ar-
recadação da Prefeitura, mas que a prioridade é a exe-
cução de obras na área da Saúde, como a construção 
do hospital de campanha e a instalação de tomógra-
fos. As propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2021 estão presentes no Projeto de Lei nº 1.784/2020.

Entre as metas apresentadas, o secretário prometeu 
beneficiar 21 favelas em Áreas de Especial Interesse 
Social (AEIS); viabilizar a produção de 101 mil unidades 
habitacionais em áreas infraestruturadas para famílias 
de até 10 salários mínimos e beneficiar outros 100 mil 
domicílios com regularização urbanística e fundiária; 
além de contratar 20 mil unidades habitacionais de 
interesse social. A proteção de encostas para redução 
de riscos de acidentes geotécnicos por meio de obras 
de contenção teve 50% da meta executada em 2019 e 
100% será concluído até 2021. A SMIHC ainda preten-
de executar 100 mil pontos de iluminação por meio de 
parceria público-privada.
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https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/f20f741e9fa2c0790325854b00590c26?OpenDocument&Highlight=0,1784%2F2020
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A presidente da Comissão, vereadora Rosa Fernandes (PSC), criticou as in-
tervenções que considera desnecessárias, como o recapeamento de ruas 

na Zona Oeste, enquanto outras vias da cidade estão sem asfalto. A parlamen-
tar ainda indagou sobre o impacto pandemia no orçamento da pasta.

“Nós somos uma pasta de realização, de execução de serviços. A pande-
mia impacta demasiadamente na arrecadação de impostos e na capacida-
de da Prefeitura de realizar suas obras. Estamos priorizando aquelas que 
atendem à saúde. O hospital de campanha do Riocentro custou  R$ 10 mi-
lhões. Mas a conservação da cidade não pode parar, mesmo com um custo 
mais adequado à queda de arrecadação. Fomos criticados porque fizemos 
aviso de licitação para reforma de praças, mas podemos revogar se não 
houver recursos”, respondeu Sebastião Bruno.

O vereador Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA), vice-presidente da Comissão 
da Finanças, ressaltou o andamento da parceria público-privada da RioLuz e 
indagou sobre quais são os próximos passos da pasta para a área. O secretário 
informou que o contrato já está assinado e que, nos próximos seis meses, será 
apresentado um planejamento para a instalação de 25 mil pontos.

O vereador Reimont 
(PT) cobrou a execução 
dos programas habita-
cionais e indagou sobre 
a redução das metas em 
programas de prevenção 
a enchentes. Já o verea-
dor Willian Coelho (DC) 
condenou a interrupção 

de obras de infraestrutura e saneamento básico. Para os vereadores Leonel Bri-
zola (PSOL), Paulo Pinheiro (PSOL) e Teresa Bergher (CIDADANIA), a escolha do 
local para a instalação do tomógrafo na comunidade da Rocinha foi equivocada. 
Tarcísio Motta (PSOL) criticou a dotação orçamentária destinada ao programa 
de contenção de encostas. 

O secretário informou que o local escolhido para instalação do tomógrafo foi cedi-
do sem ônus para a Prefeitura. Reconhece que a conservação da cidade sofreu com 
a falta de recursos, mas afirma que a questão das enchentes também está relacio-
nada com fenômenos climáticos atípicos, como ventos fortes, queda de árvores e 
habitações em áreas de risco. Por fim destaca que a retomada do programa Minha 
Casa Minha Vida, por exemplo, poderia retirar moradores em situação de rua.

Sebastião Bruno se comprometeu em enviar à Comissão uma nova pre-
visão orçamentária,  atualizada ao impacto financeiro da pandemia, até 15 
de junho, para nova discussão.

CONTINUAÇÃO

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
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=283&np=WillianCoelho&nome_politico=Willian%20Coelho
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=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=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
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Parlamentares do Legislativo municipal aprovaram em primeira discus-
são o Projeto de Lei nº 1.730/2020, de autoria do vereador Fernan-

do William (PDT), que regulamenta a atuação profissional de servidores e 
prestadores de serviços do município durante a pandemia do novo coro-
navírus. A medida ainda precisa ser aprovada em segunda discussão para 
seguir ao Poder Executivo para sanção ou veto.

De acordo com o projeto, apenas prestadores de serviços essenciais – 
como saúde, ordem pública e limpeza urbana – poderão realizar atividades 
profissionais em caráter presencial. Devem ser excluídos, também, aque-
les servidores que estiverem no grupo de risco.

Todos os profissionais a serviço da Prefeitura do Rio que precisarem tra-
balhar presencialmente receberão material completo de proteção, que 
inclui: uniforme adequado, máscaras, 
luvas, álcool em gel, sabonete e papel 
toalha. Os profissionais deverão ainda 
ter local adequado para descarte dos 
materiais após a utilização. 

O vereador Fernando William afirma 
que a medida é resultado de apelo de 
servidores de diferentes áreas da Pre-
feitura. “Eles reclamavam que esta-
vam sendo chamados a trabalhar, em 
contradição com as próprias decisões 
da Prefeitura, que estabelecia restri-
ções a serviços. A Prefeitura não criou 
internamente uma regra de funciona-
mento das suas atividades. Algumas 
secretarias continuaram funcionando 
como antes, enquanto em outras se 
estabeleceu o rodízio. Nós propuse-
mos que fosse feita uma orientação 
a todos os secretários para que real-
mente só fosse cobrada a presença 
daqueles trabalhadores que fossem 
absolutamente necessários para o 
seu funcionamento básico”, afirmou.

EM PAUTA
Governo obrigado a fornecer material 

de proteção a servidores 

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/d0743fb9d45cf0c603258535007dabbd?OpenDocument&Highlight=0,1730%2F2020
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=87&np=FernandoWilliam&nome_politico=Fernando%20William
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VEREADORES NAS REDES

Profundamente triste e arrasado desde ontem à noite, quando recebi 
a notícia do falecimento do meu ex-companheiro Vereador Jorginho 
da SOS, que há poucos dias teve COVID-19. [+]

Vereador Rafael Aloisio Freitas
- 19 de maio

Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do meu amigo 
ex-vereador, vítima da Covid-19, Jorginho da SOS. Todos sempre irão 
lembrar do homem público que ajudou muitos jovens carentes [+]

Jorge Felippe
- 19 de maio

https://www.facebook.com/vereadorrafaelaloisiofreitas/posts/2490831957832965?__cft__[0]=AZXWocdNBR8VGh9bKP75y6ZHu5LiuwSMWz9HZbPrNRD7607216QDYxbD3tx9U2M-swhvW8E8x-z_WN7qBEayHcXxuznoz0tqEhy7CF0n7uLrX1ezqe5HaaliOAX0HhxB0G56W7-xoc_-v5wdoYko7ZJojpfQoSY8mkBYCOSS5pRTKQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.instagram.com/p/CAX7KlbgBu1/
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VEREADORES NAS REDES

NOTA DE PESAR
Envio aos familiares e amigos de Jorginho da SOS, líder comunitário 
de importância e relevância, bem como ex-vereador com trabalho. [+]

João Mendes de Jesus
- 19 de maio

“Fala aí, Conselheira!” Nosso tratamento era assim... porque fomos 
Conselheiros Tutelares em 1999. Depois nos reencontramos na 
Câmara Municipal. Hoje você partiu, sem ao menos nos despedir. [+]

taniabastos10
- 18 de maio

https://www.facebook.com/bispojoaomendes/posts/1260232754123649?__cft__[0]=AZX5T5NkfSR16fEbc8Bbumx6crGf8gSnc6ft5OTbBhyPfTFJFmOgaJWqitwXaDtySQV3TLt5jhSGLVDT_VaWAZJfyZ5Cpkhlvi1rsizg3Z9BaFGg4DHKcN47JAQZr0UyBimhxjI6E299a97qXuQb6VHN9vPjFrz_IVz_UEO2MdSzqQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.instagram.com/p/CAWYvXcgEYr/
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