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EM PAUTA
Retorno às aulas terá teste para 
Covid-19 em alunos e servidores
A Prefeitura divulgou planejamento que prevê o retorno às aulas pre-

senciais no início do segundo semestre de 2020, mesmo que ainda não 
exista vacina ou medicamento comprovadamente eficaz contra a Covid-19. 
Preocupado com a saúde do corpo docente e discente, o vereador Prof. Cé-
lio Lupparelli (DEM) apresentou o Projeto de Lei nº 1.830/2020, que cria 
o Programa de Testagem Ampla e Monitoramento da Temperatura Corpó-
rea de Alunos e Profissionais de Educação da Rede Municipal de Ensino.

O Programa será aplicado no retorno às aulas e terá como objetivo iden-
tificar casos de Covid-19 nas escolas, por meio de aferição diária da tem-
peratura corpórea e testagem de alunos e servidores. Os exames serão 
realizados conforme o comparecimento à escola, respeitando a privacida-
de e a dignidade dos examinados. Os pais, responsáveis e profissionais de 
Educação receberão as orientações e os encaminhamentos necessários.

Os visitantes ocasionais que desejarem entrar nas escolas tam-
bém serão submetidos à aferição de temperatura corpórea.

“O Programa será fundamental para manter o combate e a pre-
venção ao novo coronavírus em nossa cidade no momento em que 
ocorrer o retorno das aulas presenciais”, afirma o autor do Projeto.

Está prevista a realização de uma Audiência Pública na próxima 
segunda-feira (22), às 14h, para discutir a possibilidade de re-

torno às aulas na Rede Municipal de Ensino. De acordo com o Plano 
de Reestruturação da Cidade do Rio de Janeiro, as escolas pode-

rão estar abertas a partir da 
primeira quinzena de julho.

O evento é uma iniciativa da 
Comissão de Educação – for-
mada pelos vereadores Prof. 
Célio Lupparelli (DEM), Tarcí-
sio Motta (PSOL) e Dr. Jorge 
Manaia (PROGRESSISTAS) – e 
contará com a participação da 
secretária municipal de Edu-
cação, Talma Romero Suane. 

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
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/dc4844d0fd508d4d032585850059d37a?OpenDocument
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=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=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
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EM PAUTA
Prefeitura terá que garantir 

abastecimento de água na cidade

A água própria para consumo humano é fundamental para viabi-
lizar hábitos básicos de higiene que são necessários no comba-

te à pandemia. Para garantir que não ocorra descontinuidade no for-
necimento, um grupo de parlamentares apresentou o Projeto de Lei 
nº 1.803/2020. A medida obriga a Prefeitura a garantir o abastecimen-
to de água enquanto durar a estado de calamidade pública ou situação 
de emergência oficialmente decretados em decorrência da pandemia.

De acordo com o Projeto, a Prefeitura deverá fornecer água pró-
pria para consumo humano por meio alternativo – como em cami-
nhões “pipa” ou engarrafada – nos locais onde não há abastecimento 
de água encanada. O mesmo deverá ocorrer onde houver descontinui-
dade no fornecimento regular de água por eventuais falhas no serviço. 
A distribuição terá que se realizada evitando a aglomeração de pessoas.

A Prefeitura ainda deverá instalar estações de higienização, com água limpa e 
sabão, em pontos estratégicos de bairros ocupados por pessoas de baixa renda.

Para executar a medida, o município poderá utilizar recursos do Fundo Emer-
gencial de Combate à Covid-19 e do Fundo Municipal de Saneamento Básico.

“Uma das medidas disponíveis para a contenção da disseminação do ví-
rus é justamente a higienização própria e constante da população. Apesar 
de não ser novidade na cidade, as falhas no abastecimento de água se 
agravaram substancialmente com a atual situação de emergência na saú-
de pública decorrente da pandemia de Covid-19”, justificam os autores.

A medida foi apresentada pelos vereadores Tarcísio Motta, Paulo Pinhei-
ro, Renato Cinco, Leonel Brizola, Dr. Marcos Paulo e Babá, todos do PSOL.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/1f1d8f4d60ac34d903258567005799e6?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/1f1d8f4d60ac34d903258567005799e6?OpenDocument
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=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
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=296&np=RenatoCinco&nome_politico=Renato%20Cinco
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=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=301&np=Baba&nome_politico=Bab%E1


4

O município do Rio de Ja-
neiro está se preparando 

para a gradual retomada das 
atividades econômicas. Para 
complementar as medidas que 
estão sendo tomadas como 
forma de prevenção ao coro-
navírus, a vereadora Vera Lins 
(PROGRESSISTAS) apresentou o 
Projeto de Lei nº 1.824/2020, 
que obriga a instalação de câ-
meras de monitoramento de 
temperatura corporal nas es-
tações de ônibus, BRTs e VLT. 

As câmeras serão instala-
das nas estações de embarque dos passageiros e deverão ter a capaci-
dade de identificar, em tempo real e em meio à movimentação, aqueles 
usuários que estão com temperatura corporal igual ou acima de 37,8° C. 

Os passageiros que estiverem com a temperatura elevada serão conduzi-
dos para uma sala isolada para receberem informações e realizarem o teste 
de detecção da Covid-19. Em caso de resultado positivo, o usuário não po-
derá embarcar e as autoridades sanitárias municipais serão comunicadas. 

As concessionárias de transporte coletivo deverão adquirir e instalar as 
câmeras de monitoramento corporal em número suficiente para cobrir 
toda a área de embarque em todas as estações. Os prazos serão de trinta 
dias para a aquisição dos equipamentos e mais dez dias para a instalação.

Em caso de descumprimento, a medida prevê multa para as con-
cessionárias no valor de R$ 1 mil por cada estação não monito-
rada, e de R$ 5 mil em caso de reincidência, que serão reverti-
dos para o Fundo Emergencial de Combate à Covid-19 (FECC).

A parlamentar declara que “a aprovação deste projeto irá con-
tribuir para o combate e prevenção da Covid-19, pois, com a re-
abertura das atividades comerciais e econômicas, milhares de 
pessoas estarão usando diariamente esses modais de transportes pú-
blicos, onde é inviável e impossível manter o distanciamento social”. 

EM PAUTA
Monitoramento corporal será 

obrigatório em transporte público

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=269&np=VeraLins&nome_politico=Vera%20Lins
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/124cc4972b1780220325857d0065030b?OpenDocument
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DA TRIBUNA

“A Prefeitura precisa esclarecer o 
que é este comitê científico, onde 
está regulamentado e quem faz parte 
dele. Não existe ciência sem trans-
parência” 
Tarcísio Motta (PSOL)

“Temos que favorecer o comércio 
legal. O camelô precisa receber 
apoio para retornar ao mercado de 
trabalho e não para ser ambulante 
o resto da vida” 
Paulo Messina (MDB)

“Os auxiliares de serviços gerais das 
unidades de saúde e o pessoal tercei-

rizado da conservação estão há dois 
meses sem receber salário” 

Rosa Fernandes (PSC)

“Os camelôs exigem a apresentação de 
um plano para a volta ao trabalho que 

seja responsável e de acordo com as 
orientações da Vigilância Sanitária” 

Reimont (PT)
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