
Ano I • nº 49 • Quarta-feira, 15 de julho de 2020

LEIA NESTA EDIÇÃO:

Verbas indenizatórias de 
professores serão mantidas

pág. 3

Parlamentar quer campanha 
contra raiva em setembro 

pág. 4

Moradias de baixa renda serão 
vistoriadas pela Prefeitura



2

EM PAUTA
Prefeitura realizará vistoria e  

reparos em moradias de baixa renda
Os proprietários e ocupantes de 

imóveis na cidade já são obrigados 
a realizar vistorias técnicas periódi-
cas e efetuar as medidas corretivas, 
caso necessárias, apontadas no 
laudo. Para estender a medida de 
segurança à população mais vulne-
rável, um grupo de parlamentares 
apresentou o Projeto de Lei Com-
plementar n° 177/2020, que atribui 
ao Poder Público a responsabilida-
de pela realização das vistorias e re-
paros em moradias de baixa renda.

A legislação obriga o responsável pelo imóvel – proprietário ou ocu-
pante – a realizar vistorias técnicas, a cada cinco anos, nas edificações da 
cidade com o objetivo de verificar as condições de conservação, estabi-
lidade e segurança. Caso o laudo técnico aponte a necessidade de efe-
tuar medidas corretivas, o responsável é obrigado a executar os reparos.

O projeto altera a Lei Complementar n° 126/2013 para inserir o go-
verno como responsável pelos imóveis de baixa renda. De acordo com 
a medida, o Poder Público municipal efetuará as vistorias em conjun-
tos residenciais de hipossuficiência declarada e confirmada por meio 
de benefício de tarifa social diferenciada, pela participação em pro-
gramas assistenciais ou por qualquer outro meio de intervenção. 

O laudo técnico será realizado por profissional habilitado pela Se-
cretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação. Se for 
constatada a necessidade de obras para reparos, a intervenção deve-
rá ser automaticamente incluída no cronograma de obras do município.

A medida foi apresentada pelos vereadores Rafael Aloisio Freitas (CIDA-
DANIA), Rosa Fernandes (PSC), Dr. Jairinho (SOLIDARIEDADE), Cesar Maia 
(DEM), Prof. Célio Lupparelli (DEM), Jones Moura (PSD), Dr. Carlos Eduardo 
(PODE), Teresa Bergher (CIDADANIA), Dr. Jorge Manaia (PROGRESSISTAS), 
Marcello Siciliano (PROGRESSISTAS), Jorge Felippe (DEM), Rocal (PSD), Carlo 
Caiado (DEM), Zico Bacana (PODE), Eliseu Kessler (PSD), Fernando William 
(PDT), Zico (REPUBLICANOS), Major Elitusalem (PSC), Renato Moura (PA-
TRIOTA), Italo Ciba (AVANTE) e Fátima da Solidariedade (SOLIDARIEDADE).

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/e5096776a70a035c03258596007241a3?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/e5096776a70a035c03258596007241a3?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/885a8824a49a614503257b3a00733e1f?OpenDocument
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=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
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=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
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=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
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=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
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=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
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=303&np=Rocal&nome_politico=Rocal
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=231&np=CarloCaiado&nome_politico=Carlo%20Caiado
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=231&np=CarloCaiado&nome_politico=Carlo%20Caiado
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=292&np=EliseuKessler&nome_politico=Eliseu%20Kessler
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=300&np=Zico&nome_politico=Zico
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=232&np=RenatoMoura&nome_politico=Renato%20Moura
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=312&np=ItaloCiba&nome_politico=Italo%20Ciba
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=334&np=FatimadaSolidariedade&nome_politico=F%E1tima%20da%20Solidariedade
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EM PAUTA
Verbas indenizatórias de 

professores serão mantidas
O Poder Executivo emitiu duas circulares para suspender o pa-

gamento de benefícios e verbas indenizatórias de servidores. 
Em resposta, um grupo de parlamentares apresentou o Proje-
to de Lei n° 1.822/2020, com o objetivo de impedir a redução na 
remuneração dos profissionais da educação que estão trabalhando de casa. 

A medida determina que os benefícios e verbas indenizatórias suspensos, 
como o auxílio transporte, sejam utilizados para ressarcir as despesas de 
professores com o desenvolvimento e aplicação do ensino remoto. Entre 
os gastos que estão onerando os educadores, estão a internet, a energia 
elétrica e os diversos materiais didáticos. O valor recebido por cada profis-
sional será exatamente igual ao benefício ou verba indenizatória suspensos.

O projeto será aplicável às verbas que foram suspensas por meio das circulares 
CVL/SUBSC/CGRH nº 01/2020 e E/SUBG/CGRH nº 02/2020, do Poder Executivo.

Os autores esclarecem que os profissionais da educação realizaram gas-
tos – como o aumento no consumo de energia elétrica e a melhora na ve-
locidade da internet – que vinham sendo suportados pelo valor dos be-
nefícios e indenizações suspensos. “Temos a convicção de que os valores 
suspensos não são sequer suficientes para ressarcir ou indenizar o profes-
sor pelo trabalho desenvolvido, dadas as longas horas de dedicação e pre-
paração para essas novas ferramentas, para tantos, inéditas”, afirmaram.

O projeto foi apresentado pelos vereadores Paulo Messina (MDB), Prof. 
Célio Lupparelli (DEM), Dr. Carlos Eduardo (PODE), Fernando William (PDT), 
Rosa Fernandes (PSC), Tânia Bastos (REPUBLICANOS), Jones Moura (PSD), 

Marcelino D’Almeida (PROGRESSI-
TAS), Dr. Jorge Manaia (PROGRES-
SISTAS), Dr. Gilberto (PTC), Willian 
Coelho (DC), Junior da Lucinha (PL), 
Marcello Siciliano (PROGRESSIS-
TAS), Dr. João Ricardo (PSC), Tarcísio 
Motta (PSOL), Teresa Bergher (CIDA-
DANIA), Carlo Caiado (DEM), Cesar 
Maia (DEM), Veronica Costa (DEM), 
Dr. Marcos Paulo (PSOL), Professor 
Adalmir (PROGRESSISTAS), Thiago K. 
Ribeiro (DEM) e Átila A. Nunes (DEM).

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/735f3c452ffe776e0325857b0059ab88?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/735f3c452ffe776e0325857b0059ab88?OpenDocument
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=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=99&np=DrCarlosEduardo&nome_politico=Dr.%20Carlos%20Eduardo
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=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=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
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=273&np=DrGilberto&nome_politico=Dr.%20Gilberto
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=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=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
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=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=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=231&np=CarloCaiado&nome_politico=Carlo%20Caiado
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=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
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=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
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=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=290&np=AtilaANunes&nome_politico=%C1tila%20A.%20Nunes
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A raiva é uma doença que preocupa bastante os donos de ani-
mais de estimação. A enfermidade é incurável, fatal em quase 
100% dos casos e também pode afetar os seres humanos. A ve-
readora Vera Lins (Progressistas) quer erradicar a doença e apre-
sentou o Projeto de Lei nº 1.838/2020, que torna obrigatória a 
vacinação de cães e gatos contra a raiva no município do Rio de 
Janeiro, a ser realizada no segundo domingo do mês de setembro. 

De acordo com a proposta, a Subsecretaria de Bem-Estar Animal 
e demais órgãos da Prefeitura trabalharão em conjunto com cen-
tros de pesquisa e laboratórios com o objetivo de realizar um le-
vantamento estatístico para a produção de unidades de vacinas 
suficientes para atender a população de gatos e cães do município. 

Os locais de vacinação terão, ao menos, um médico veteri-
nário para supervisionar a campanha. Os estudantes de me-
dicina veterinária também poderão participar da vacinação 
prestando auxílios e esclarecimentos para a população local.

Em sua justificativa, a parlamentar declarou que “no dia 9 de se-
tembro é comemorado o dia do médico veterinário, o que nos leva a 
definir o segundo domingo de setembro como a data para a campa-
nha, a fim de valorizar o profissional responsável por manter a saúde 
e o bem-estar animal. Com a pandemia do novo coronavírus, muitos 
lares adotaram cães e gatos como forma de amenizar o isolamento 
da quarentena, entretanto esses animais podem transmitir a raiva 
na forma urbana para seus proprietários. Infelizmente, no mês de 
março do presente ano, o Estado do Rio de Janeiro sofreu com a morte 
de uma criança de 13 anos, vítima da hidrofobia (raiva)”, declarou.

EM PAUTA
Parlamentar quer campanha 

contra raiva em setembro

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/249cb321f17965260325775900523a42/01348383335297550325859700671a22?OpenDocument
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VEREADORES NAS REDES

Já disse “eu te amo” hj? Demonstre o seu carinho!

Tânia Bastos
- 12 de julho

Lamento profundamente a morte do ex-vereador Alfredo Sirkis, que 
foi um grande colega na Câmara Municipal sempre enriquecendo o 
debate em defesa da população carioca. Grande ambientalista, rea-
lizou um belíssimo trabalho na luta pelas causas ambientais. Nossos 
sentimentos aos familiares e amigos pela perda irreparável.

vereadorjorgefelippe
- 10 de julho

https://www.facebook.com/vereadorataniabastos/photos/a.768306369885267/3040004879382060/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAy9EKSFizLZu5itKDRqq0mWgQpRJsMe6fL4m3EEU76K1NL796SDXPfB_FNyjiPDJygYkf4ChWZwFAybCmPm_7RO74ckCi8C86Xdae-uG7aekB09AyVGO2NyHQtRH0QZdZO-Mi2DpbZCg5JXUa1ObofuQV4feb3zRF25OITx3MrBjRFSEiky-QnKbT77B04LPr8wOUomskhnZdnxARLE2HtaNIZX3DH7zrUs1aH6DbFfBMWh5UlQpQrPHgsmJpuUwd7JtbsuwAuPh8yxGCYSshLcc0k10BlfI9EV9Hh5TNMX9Vo9zQW2kZd4GKKmr0MgOwXRQHV8N7NHoX905IARLHK4w&__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/CCeukHjpFiJ/
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