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A Prefeitura deu início às medidas de relaxamento do isolamento so-
cial e autorizou a retomada gradual das atividades econômicas na 

cidade. Para preservar a segurança da população no momento em que os 
eventos voltarem a ser realizados, os vereadores Rafael Aloisio Freitas (CI-
DADANIA) e Felipe Michel (PROGRESSISTAS) apresentaram o Projeto de 
Lei nº 1.832/2020, que estabelece diretrizes básicas que os gestores deve-
rão adotar para o retorno das atividades. 

Mesmo quando permitido pelo cronograma de retomada das atividades 
econômicas definido pela Prefeitura, os eventos somente serão autoriza-
dos se todos os requisitos relacionados na medida estiverem preenchidos.

Entre eles, estão: a garantia da inspeção de todos os participantes na 
entrada do evento; a aferição da temperatura corporal de todos os parti-
cipantes por meio de termômetro infravermelho; o cálculo da capacidade 
máxima considerando o distanciamento de um metro e meio entre os par-
ticipantes, inclusive nas filas, mesas e cadeiras; o fornecimento de másca-
ras a todos os participantes; a realização da limpeza prévia de todo o am-
biente; e a divulgação física e digital antes e durante os eventos, inclusive 
no ticket impresso, das medidas de segurança adotadas.

A responsabilidade pela sanitização prévia do local será do produtor do 
evento e as informações de segurança deverão ser preservadas por até um 
mês após o término do espetáculo.

Os parlamentares autores da medida afirmam que “é necessário que 
se assegure o cumprimento das medidas de saúde propostas diante da 
perspectiva de retomada das atividades econômicas. Também precisamos 
pensar sobre o retorno dos eventos na cidade do Rio de Janeiro, que são 
um dos principais ativos. Sendo assim, medidas preventivas de segurança 
devem ser adotadas com a finalidade de minimizar o contágio”. 

EM PAUTA

Eventos terão que cumprir 
lista de exigências

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=319&np=FelipeMichel&nome_politico=Felipe%20Michel
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/e8126b0acdbebee90325858500648f01?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/e8126b0acdbebee90325858500648f01?OpenDocument
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Os profissionais que trabalham no transporte público da cidade exer-
cem uma atividade de alto risco de contágio, mas que não pode ser 

interrompida. A preocupação com a segurança dos trabalhadores motivou 
a vereadora Vera Lins (PROGRESSISTAS) a apresentar o Projeto de Lei n° 
1.829/2020, que obriga as empresas a fornecerem os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) aos seus empregados.

Enquanto durar a pandemia, as empresas concessionárias de ônibus es-
tarão obrigadas a fornecer gratuitamente os EPIs para motoristas, cobra-
dores, fiscais e demais funcionários que tenham contato direto com os 
passageiros. Os EPIs deverão incluir máscaras de proteção, luvas descar-
táveis e álcool em gel a 70% ou local para higienizar as mãos com água e 
sabonete líquido.

Em caso de descumprimento, a empresa poderá ser multada em R$ 10 
mil. O valor será revertido para o Fundo Emergencial de Combate à Co-
vid-19 (FECC).

A parlamentar justifica a medida informando que o transporte público é 
uma atividade essencial e que não pode parar. Mas é necessária uma maior 
preocupação com a saúde dos profissionais do setor porque os jornais já 
noticiam a morte de dezenas de empregados. “O jornal O Dia afirma que, 
em 14 de maio, a categoria dos rodoviários já havia sofrido com 20 mortes 
de profissionais, e, segundo o Sindicato, ao menos 120 profissionais esta-
vam infectados pelo coronavírus. Estes profissionais são essenciais para 
garantir a mobilidade da nossa cidade neste momento. Porém, realizam 
uma atividade de alto risco de contágio”, argumentou.

EM PAUTA

Empresas de ônibus terão que 
fornecer EPIs a funcionários

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/249cb321f17965260325775900523a42/31a76b3775da45490325858200683400?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/31a76b3775da45490325858200683400?OpenDocument
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As organizações sociais e pessoas físicas que resgatam e alimentam ani-
mais de rua precisam de doações para garantir a continuidade de seus tra-
balhos. Com o objetivo de apoiar os protetores de animais que atuam de 
forma independente, um grupo de parlamentares do Legislativo carioca 
apresentou o Projeto de Lei nº 1.808/2020, que cria o Programa de Doa-
ção de Ração.

O Programa tem como objetivo estimular a distribuição de alimentos 
para animais a protetores independentes, organizações da sociedade civil 
e tutores que sejam beneficiados por programas sociais e de baixa renda.

A Subsecretaria de Bem-Estar Animal participará do Programa organizan-
do e estruturando as doações por meio de apoio técnico, administrativo 
e operacional. A pasta ainda estabelecerá os critérios para o recebimento 
da ração e fiscalizará sua 
distribuição. As equipes 
deverão contar com, ao 
menos, um profissional 
legalmente habilitado 
para testar os produtos 
e verificar se estão pró-
prios para o consumo.

O Programa de Doação 
de Ração terá validade 
de até seis meses após o 
encerramento da decla-
ração de emergência em 
função do coronavírus.

De acordo com os autores, “o Programa de Doação de Ração é necessário 
para viabilizar a continuidade do trabalho dos protetores independentes 
que, muitas vezes, fazem o papel do Poder Público no trabalho de resgatar, 
cuidar e alimentar diversos animais”, afirmaram.

A medida foi apresentada pelos vereadores Luiz Carlos Ramos Filho 
(PMN), Marcello Siciliano (PROGRESSISTAS), Willian Coelho (DC), Junior 
da Lucinha (PL), Professor Adalmir (PROGRESSISTAS), além do ex-vereador 
Matheus Floriano.

EM PAUTA
Protetores de animais 

receberão apoio do município

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/76150ac9071cc0260325856e007eccef?OpenDocument
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=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
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=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=315&np=ProfessorAdalmir&nome_politico=Professor%20Adalmir


5

DA TRIBUNA

“Mais de 9 mil pessoas assistiram pelo 
Youtube à Audiência sobre o retorno das 
aulas. O povo está atento, não há pos-
sibilidade de se reabrir as escolas” 
Reimont (PT)

“O prefeito assinou o decreto que criou 
as carteiras funcionais dos guardas 
municipais. É um pleito antigo da cate-
goria, mas faltou a previsão ao porte de 
armas” 
Jones Moura (PSD)

“Enquanto não houver vacina, trata-
mento eficaz ou interrupção da trans-

missão, não há condições de reabrir as 
escolas sem produzir mortes” 

Renato Cinco (PSOL)

“Fui criado onde a maioria dos rapazes 
se perdeu para as drogas, para o tráfico. 

Foi por meio da educação e do esporte 
que eu caminhei na vida correta.” 

Felipe Michel (PROGRESSISTAS)
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