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EM PAUTA

Aprovada suspensão de 
empréstimo consignado
Vereadores do Legislativo carioca aprovaram, em primeira discussão, a 

suspensão do desconto em folha de pagamento dos empréstimos con-
signados contraídos pelos servidores municipais.  A medida está prevista no 
Projeto de Lei nº 1.813/2020, de autoria do Poder Executivo, e ainda precisa ser 
aprovada em segunda discussão para ser enviada à sanção ou veto do prefeito. 

Se o Projeto for aprovado, a Prefeitura poderá manter suspen-
sos, até dezembro de 2020, os descontos de empréstimos consig-
nados em folha de pagamento para servidores ativos, aposenta-
dos e pensionistas. O valor da prestação também não poderá ser 
debitado pela instituição financeira diretamente da conta bancária.

Os contratos de empréstimo consignado ficarão automaticamente pror-
rogados, pelo período da suspensão, sem acréscimo de juros, multa, cor-
reção monetária ou qualquer outro valor da prestação. As instituições 
financeiras também não poderão inserir o nome dos servidores nos siste-
mas de proteção ao crédito pelo não pagamento das parcelas suspensas.

O prefeito argumenta que a aprovação do Projeto é necessária para ame-
nizar as dificuldades financeiras das famílias neste momento de pandemia. 
“Os servidores públicos não tiveram redução nos vencimentos e benefí-
cios, mas poderão sofrer com a inexorável queda na renda dos integrantes 
de seu núcleo familiar, em função do desemprego ou da redução das opor-
tunidades de emprego para os mais jovens. A segurança familiar deve ser 
priorizada nesse momento de incerteza”, afirma o chefe do Poder Executivo.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/5c1912d5f8ea220403258570007d3789?OpenDocument
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EM PAUTA
Familiares de servidores falecidos 
vítimas de Covid-19 receberão auxílio
Os servidores municipais são 

essenciais para garantir a 
continuidade na prestação do ser-
viço público na cidade. Pensando 
naqueles que, mesmo se expondo 
ao risco da pandemia, continuam 
exercendo a atividade laborativa, 
um grupo de vereadores apresen-
tou o Projeto de Lei nº 1.805/2020, 
que busca dar auxílio às famílias 
dos servidores municipais que 
faleceram vítimas de Covid-19. 

A medida cria o progra-
ma permanente de auxílio às famílias de servidores municipais 
que tenham falecido vítimas de Covid-19 e que estavam em ple-
no exercício das atividades laborais quando contraíram a doença.

Pelo o Projeto, a Prefeitura terá que fornecer acompanhamen-
to psicológico e psiquiátrico, quando necessário, aos familia-
res do servidor falecido, além de elaborar e apresentar à Câma-
ra do Rio um estudo sobre a viabilidade do apoio remunerado.

A medida é de autoria dos vereadores Dr. Carlos Eduardo (PODE), Thia-
go K. Ribeiro (DEM), Marcelo Arar (PTB), Prof. Célio Lupparelli (DEM), Dr. 
Jairinho (SOLIDARIEDADE), Renato Moura (PSD), Marcello Siciliano (sem 
partido), Alexandre Isquierdo (DEM), Welington Dias (PDT), Cesar Maia 
(DEM), Átila A. Nunes (DEM), Leonel Brizola (PSOL), Eliseu Kessler (PSD), 
Dr. Gilberto (PTC), Inaldo Silva (REPUBLICANOS), Zico Bacana (PODE), Lu-
ciana Novaes (PT), Dr. João Ricardo (PSC), Junior da Lucinha (PL), Profes-
sor Adalmir (PROGRESSITAS), Fátima da Solidariedade (SOLIDARIEDADE), 
Jorge Felippe (DEM), Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA), João Mendes 
de Jesus (REPUBLICANOS), Marcelino D’Almeida (PROGRESSISTAS), Dr. 
Jorge Manaia (PROGRESSISTAS), Dr. Marcos Paulo (PSOL), Paulo Pinheiro 
(PSOL), Teresa Bergher (CIDADANIA), Luiz Carlos Ramos Filho (PMN), Rei-
mont (PT), Willian Coelho (DC), Jones Moura (PSD), Rosa Fernandes (PSC), 
Tânia Bastos (REPUBLICANOS), Major Elitusalem (PSC), Veronica Costa 
(DEM), Paulo Messina (MDB), além do ex-vereador Matheus Floriano.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/f2ebc71ce6aca4410325856d005e28f3?OpenDocument
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=291&np=ThiagoKRibeiro&nome_politico=Thiago%20K.%20Ribeiro
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=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
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=102&np=DrJairinho&nome_politico=Dr.%20Jairinho
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=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
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=329&np=WelingtonDias&nome_politico=Welington%20Dias
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=290&np=AtilaANunes&nome_politico=%C1tila%20A.%20Nunes
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=292&np=EliseuKessler&nome_politico=Eliseu%20Kessler
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=313&np=InaldoSilva&nome_politico=Inaldo%20Silva
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=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
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=288&np=JuniordaLucinha&nome_politico=Junior%20da%20Lucinha
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=315&np=ProfessorAdalmir&nome_politico=Professor%20Adalmir
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=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
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=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=46&np=MarcelinoDAlmeida&nome_politico=Marcelino%20D%20Almeida
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=259&np=DrJorgeManaia&nome_politico=Dr.%20Jorge%20Manaia
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=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=316&np=LuizCarlosRamosFilho&nome_politico=Luiz%20Carlos%20Ramos%20Filho
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=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=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
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=332&np=MajorElitusalem&nome_politico=Major%20Elitusalem
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=265&np=PauloMessina&nome_politico=Paulo%20Messina
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Pacientes com deficiências que dificultam sua autodeterminação e lo-
comoção necessitam de cuidados maiores em unidades de saúde. Por 

esse motivo, um grupo de vereadores criou o Projeto de Lei nº 1.814/2020, 
que solicita a implementação de políticas de atendimento para pessoas 
com deficiência nas unidades de saúde públicas e privadas no município. 

As pessoas contempladas serão aquelas que possuem deficiên-
cias físicas, visuais, auditivas, mentais e com transtorno do espec-
tro autista. Esses grupos são impossibilitados de locomoção e auto-
determinação e deverão receber uma identificação diferenciada ao 
chegarem às unidades de saúde públicas ou particulares. Segundo a pro-
posta, os pacientes terão uma pulseira identificadora, cuja cor será de-
terminada pelos técnicos da área de saúde, com a intenção de auxiliar 
a equipe médica no reconhecimento das especificidades do paciente. 

De acordo com os autores, o objetivo da medida é promover con-
dições favoráveis para todos independente de suas necessidades es-
peciais. “A aprovação do projeto é importante para que se garan-
ta a equidade de atendimento, em tempos de calamidade pública, 
às pessoas que mais precisam”, disseram os autores da proposição.

O Projeto recebeu a autoria 
dos vereadores Tânia Bastos 
(REPUBLICANOS), Paulo Mes-
sina (MDB), João Mendes de 
Jesus (REPUBLICANOS), Dr. 
Carlos Eduardo (PODE), Junior 
da Lucinha (PL), Prof. Célio Lu-
pparelli (DEM), Reimont (PT), 
Zico (REPUBLICANOS), Lucia-
na Novaes (PT), Eliseu Kessler 
(PSD), Felipe Michel (PROGRES-
SISTAS), Professor Adalmir 
(PROGRESSISTAS), Marcello 
Siciliano (sem partido), Dr. Gil-
berto (PTC), Tarcísio Motta 
(PSOL), Jorge Felippe (DEM) 
e Vera Lins (PROGRESSISTAS).

EM PAUTA
Unidades de saúde fornecerão  

identificação especial para deficientes 

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/0d5ac233981c7a7a03258573004a49c8?OpenDocument
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=265&np=PauloMessina&nome_politico=Paulo%20Messina
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=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=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=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=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=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
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=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
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=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=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=273&np=DrGilberto&nome_politico=Dr.%20Gilberto
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=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
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=269&np=VeraLins&nome_politico=Vera%20Lins
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VEREADORES NAS REDES

15 DE JUNHO - DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIO-
LÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA. Uma das minhas maiores lu-
tas, sempre foi e será, pela transformação do Rio de Janeiro [+]

Felipe Michel
- 15 de junho

Hoje, no Corpus Christi, rememoramos a Santa Ceia e celebramos 
o Sacramento da Eucaristia: “Porque todas as vezes que comerdes 
este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, [+]

leandrolyrarj
- 11 de junho

https://www.facebook.com/felipemichelrj/photos/a.1624737964448544/2723724517883211/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/CBUL8a1HpRe/
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