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Prefeitura receberá R$ 39,4 
milhões via Lei Aldir Blanc

A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira 
realizou Audiência Pública, nesta segunda-feira (13), com o ob-
jetivo de debater a abertura de crédito adicional especial para 
o Fundo Municipal de Cultura (FMC). A Prefeitura estima bene-
ficiar cerca de 10 mil artistas com o pagamento de três par-
celas no valor de R$ 600. A renda será paga com recursos da 
Lei Aldir Blanc, que destinará R$ 39,4 milhões para a cidade.

A medida está prevista no Projeto de Lei n° 1.842/2020, 
de autoria do Poder Executivo, e precisa ser aprovada para 
que seja possível receber os repasses financeiros, ain-
da neste exercício de 2020, provenientes de convênios fir-
mados com órgãos federais, estaduais e entidades privadas.

De acordo com o responsável pela Secretaria Municipal de Cul-
tura (SMC), Adolpho Konder Homem de Carvalho Filho, o setor 
responde por 3% do PIB nacional, mas foi o primeiro a parar e 
será o último a retomar as atividades.  A pasta estima receber 
R$ 39,4 milhões do governo Federal por meio da Lei Aldir Blanc. 
Deste valor, quase R$ 31 milhões serão destinados ao pagamen-
to de três parcelas de R$ 600 aos trabalhadores da cultura, en-
quanto R$ 8 milhões irão para os prêmios, editais e subsídios. 

A presidente da Comissão, vereadora Rosa Fernandes (PSC), 
perguntou aos representantes da pasta sobre como ocor-
rerá o controle dos pagamentos para evitar que um artis-
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ta não receba o mesmo benefício em duas cidades. Já o vi-
ce-presidente da Comissão, vereador Rafael Aloisio Freitas 
(CIDADANIA), indagou sobre a quantidade de artistas beneficiados. 

Segundo Adolpho Konder Homem de Carvalho Filho, já existem 
quatro mil inscritos, sendo três mil pessoas físicas e mil pesso-
as jurídicas. Mas a expectativa da pasta é alcançar 10 mil bene-
ficiados. A técnica Cleise Campos afirma que a tendência é que 
a Prefeitura se articule com a Caixa Econômica Federal para efe-
tuar os créditos. O prazo para o pagamento é de até 60 dias, sob 
pena de ter o valor devolvido para o Fundo Nacional da Cultura. 

Os vereadores Tarcísio Motta (PSOL), Reimont (PT), Leonel Bri-
zola (PSOL) e Rosa Fernandes propuseram a realização de sessões 
extraordinárias para acelerar a votação de projetos de interesse 
da Cultura: o Projeto de Lei° 1.821/2020, que estabelece ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural; o Projeto de Lei n° 
1.826/2020, que amplia os beneficiados pelo programa Cartão Fa-
mília Carioca para incluir artistas; o Projeto de Decreto Legislativo 
n° 249/2020, que susta parte de um Decreto Municipal que alte-
ra a Lei de Incentivo pelo ISS; e o Projeto de Lei n° 1.842/2020, 
que autoriza a abertura de crédito adicional especial para o FMC.
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EM PAUTA
Cartão Família Carioca incluirá  

trabalhadores do setor audiovisual
O programa de transferência de 

renda Cartão Família Carioca foi 
criado para melhorar a qualidade 
de vida de pessoas que estão em 
situação de extrema pobreza na 
cidade. A renda é destinada ex-
clusivamente aos que constam no 
Cadastro Único do Governo Fede-
ral, como benefício complementar 
ao Bolsa Família Federal. Mas a 
quantidade de beneficiados pode-
rá ser ampliada durante a pande-
mia para incluir os trabalhadores 
do setor audiovisual, se o Projeto 
de Lei n° 1.826/2020 for aprovado.

A medida autoriza o município a criar cadastros mais amplos du-
rante o estado de calamidade pública ou de emergência causa-
do pela pandemia, incluindo entre os beneficiários famílias que 
não sejam assistidas pelo Bolsa Família Federal. O objetivo é bene-
ficiar com o Cartão Família Carioca os trabalhadores do audiovisu-
al que exerçam suas atividades como autônomos ou pessoa jurídica.

Os autores da medida destacam que, em 2016, o Estado do Rio de Ja-
neiro foi o maior produtor de audiovisual do país, responsável por 42% 
de toda produção. Naquele ano, o setor foi responsável por 0,54% 
do PIB do país e gerador de aproximadamente 300 mil empregos. 

“Todas as produções atualmente estão paralisadas por conta do co-
ronavírus, impactando a vida econômica dos trabalhadores do setor. 
Mas há uma dimensão muito importante, a simbólica: a imagem do Rio 
de Janeiro se confunde com a imagem do cinema brasileiro, a cidade é 
o principal polo produtor de audiovisual do país. E isso é orgulho do ca-
rioca. Cuidar dos trabalhadores do audiovisual é também lutar contra 
os efeitos do coronavírus, preservando a autoestima do carioca e com-
batendo os efeitos econômicos dessa pandemia”, afirmaram os autores.

A medida é de autoria dos vereadores Reimont (PT), Fer-
nando William (PDT), Leonel Brizola (PSOL), Luciana Nova-
es (PT), Teresa Bergher (CIDADANIA) e Jones Moura (PSD).
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O vereador Prof. Célio Lupparelli (DEM) apresentou o Projeto de Lei n° 
1.774/2020 para transferir os valores vinculados a programas de alimenta-
ção escolar da Prefeitura às famílias dos alunos regularmente matriculados 
na rede municipal de ensino durante todo o período de suspensão das aulas. 

De acordo com a proposta, a transferência deverá garantir que os alunos 
tenham a alimentação que receberiam se as escolas estivessem funcionan-
do regularmente. Por essa razão, os valores serão transferidos ao longo 
de todo o período em que se mantiver a suspensão das aulas, incluindo 
os alunos das creches conveniadas à Secretaria Municipal de Educação.

Os valores serão depositados em conta bancária fornecida pelo respon-
sável do aluno cujo nome seja o que consta nos registros da Secretaria Mu-
nicipal de Educação. O cadastro das famílias dos alunos para recebimen-
to dos valores será realizado remotamente, via internet ou por quaisquer 
meios à disposição ao responsável. A intenção é garantir que o isolamento 
social imposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) seja respeitado.

De acordo com o vereador, “uma das consequências mais caustican-
tes e nefastas da pandemia do novo coronavírus na cidade é o impedi-
mento gerado ao processo de adequada alimentação de diversos de 
seus munícipes, entre estes, nossas crianças e adolescentes matricu-
lados na rede municipal de ensino. A proposta pretende garantir que o 
dinheiro não utilizado na alimentação nas unidades escolares neste pe-
ríodo de suspensão de aulas seja transferido às famílias dos alunos de 
forma que estes tenham assegurada a alimentação que deveriam rece-
ber, complementando também as demais transferências feitas por ou-
tros entes federados, como o auxílio emergencial do governo federal”.

EM PAUTA
Orçamento da alimentação escolar deverá 

ser transferido às famílias dos alunos
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DA TRIBUNA

“Para onde estão indo as verbas da 
merenda escolar? Em turmas de 30 a 
35 alunos, somente 4 ou 5 crianças 
receberam a cesta básica” 
Teresa Bergher (CIDADANIA)

“O esporte é importante na vida das 
pessoas e a praia é o lugar mais in-
dicado. Se o comitê científico permi-
te academia, deveria abrir o esporte 
na areia antes” 
Marcello Siciliano (PROGRESSISTAS)

“O prefeito diz que distribuiu 225 mil 
litros de leite. Mas nós temos 640 mil 

crianças. Se fizermos a divisão, deu 300 
ml para cada criança durante toda a 

pandemia” 
Reimont (PT)

“Qual foi o cientista que explicou 
para o prefeito que a praia, ao ar 

livre, só pode abrir quando tiver vaci-
na, mas a escola, ambiente fechado, 
não vai precisar esperar a vacina?” 

Paulo Pinheiro (PSOL)
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