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Por iniciativa da bancada do PSOL da Câmara do Rio, o parlamento carioca 
poderá elaborar um Plano de Contingência para distribuição de alimentos 

e materiais de higiene à população mais vulnerável. A medida está prevista no 
Projeto de Lei n° 1.768/2020,  cujo o objetivo  é reduzir a vulnerabilidade social 
durante a pandemia.

A proposta prevê a criação de um grupo de trabalho, integrado por vereado-
res e servidores do legislativo, que trabalhará em regime de teletrabalho.  Fica-
rá a cargo do grupo promover um estudo a respeito do tema, utilizando dados 
oficiais relativos a distribuição dos produtos e a necessidade de consumo da 
população carioca. Para isso, poderão requerer informações que considerarem 
pertinentes junto aos órgãos públicos. O resultado do trabalho será apresenta-
do no prazo máximo de 30 dias após sua criação do grupo.

Ao término da pesquisa, o grupo 
de trabalho apresentará o plano 
de contingência com informações 
como: o diagnóstico do cenário atu-
al de alimentação e higiene; a indica-
ção dos bairros com população em 
vulnerabilidade social que não pos-
sui acesso satisfatório a esses pro-
dutos;  a organização para que seja 
garantida a oferta desses itens de 
maneira igualitária para todas as re-
giões; e a apresentação de proposta 
de distribuição pública e gratuita dos 
produtos nos bairros com pior situ-
ação de abastecimento, levantando 
as necessidades estruturais e orça-
mentárias para essa ação.

De acordo com os autores, “a elaboração de um plano de contingência é uma 
medida ao alcance da Câmara do Rio, que poderá analisar as demandas da po-
pulação carioca e auxiliar na distribuição adequada de produtos básicos para 
todas as pessoas. Hoje não há desabastecimento no Rio de Janeiro, mas muitos 
ainda têm dificuldades de acessar produtos fundamentais, como sabão”.

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

EM PAUTA
Parlamentares querem  garantir  a distribuição de 

alimentos e produtos de higiene para população carente

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/30ac7253f9230ce8032585440064f0d2?OpenDocument
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=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
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=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
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=255&np=LeonelBrizola&nome_politico=Leonel%20Brizola
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Os vereadores Teresa Bergher (CIDADANIA) e Carlos Bolsonaro (REPUBLICA-
NOS) querem garantir que a população tenha acesso a informações sobre o 

emprego de recursos no combate à pandemia. Por isso, apresentaram o Projeto de 
Lei nº 1.847/2020, que visa a criação do Portal da Transparência de Bens Adquiridos 
na pandemia de Covid-19. O portal será destinado ao controle social de aquisição, 
funcionamento e destinação de bens e imóveis, com informações detalhadas do 
processo, além dos órgãos e unidades responsáveis pela posse.

De acordo com o projeto, o Poder Público deverá elaborar relatórios mensais com 
dados analíticos comparativos entre o período atual e o antecedente à pandemia, 
com informações sobre bens, eficiência no uso, conservação, destinação de bens, 
equipamentos e materiais, buscando demonstrar o fluxo de benefícios para a po-
pulação, bem como os impactos nas políticas públicas envolvidas.

O site da Prefeitura deverá exibir e manter um link de acesso ou pop-up para dire-
cionamento ao Portal, com ferramentas de buscas simples, linguagem de fácil com-
preensão informativa e educativa, para assegurar o amplo acesso da população. A 
execução do Portal não aumentará as despesas do município, uma vez que todos os 
recursos utilizados já estão disponíveis.

O Poder Executivo regulamentará os procedimentos de lançamento, acesso e flu-
xo das informações a serem disponibilizadas no portal. As empresas contratadas 
deverão manter seu cadastro atualizado, mencionando sempre as inadimplências 
e medidas legais adotadas.

Os autores argumentam que o Projeto tem a finalidade de assegurar à população 
as informações claras quanto ao legado 
dos bens, equipamentos e materiais 
adquiridos no cenário da pandemia. 
“Os gastos públicos envolvidos no com-
bate ao coronavírus foram grandes. A 
gestão patrimonial responsável é um 
dos princípios que dirigem a atuação 
do administrador de bens públicos, 
que deve garantir a melhor destinação 
aos bens sob sua guarda e responsabi-
lidade, cuja finalidade há de perseguir, 
indissoluvelmente, o interesse público 
primário”, afirmaram.

EM PAUTA
Portal de Transparência para 

gastos com Covid-19

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=24&np=CarlosBolsonaro&nome_politico=Carlos%20Bolsonaro
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/54b4daefaf0b663b032585a000693faa?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/54b4daefaf0b663b032585a000693faa?OpenDocument
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O vereador Jorge Felippe (DEM), presidente do Legislativo municipal, 
apresentou o Projeto de Lei n° 1.720/2020 para conceder isenção 

de impostos aos imóveis comerciais que permaneceram fechados durante 
a pandemia. O objetivo é minimizar o prejuízo financeiro causado pela in-
terrupção dos serviços não essenciais na cidade e estimular a retomada da 
atividade econômica e a geração de empregos após a pandemia.

A medida beneficia os imóveis de estabelecimentos não residenciais que 
foram obrigados a permanecer fechados para cumprir as medidas de pre-
venção e enfrentamento à pandemia de Covid-19. Os responsáveis pelos 
estabelecimentos receberão isenção de Imposto sobre a Propriedade Pre-
dial e Territorial Urbana (IPTU) e de Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCL), 
proporcional ao período efetivo em que a atividade comercial do imóvel 
esteve impedida de funcionar.

O Poder Executivo deverá estabelecer as formas de cálculo, créditos, res-
tituição de valores já recolhidos ao Tesouro Municipal e os procedimentos 
para a apuração dos beneficiários pela isenção.

O vereador afirma que “é necessário reduzir os impactos financeiros de-
correntes da paralisação de diversas atividades econômicas nesse período 
no município. Cabe destacar a importância da isenção ou postergação do 
pagamento de tributos municipais como uma das formas de viabilizar o re-
equilíbrio econômico-financeiro das empresas que tiveram suas atividades 
paralisadas e a necessidade de atuação do Poder Público para mitigar os 
impactos negativos de tão grave crise”.

EM PAUTA
Isenção de tributos para imóveis 

comerciais fechados

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/453bcad513240cde03258533006d2c5c?OpenDocument&Highlight=0,1720%2F2020
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DA TRIBUNA

“Querem desmobilizar os profissionais 
da Educação e retornar as aulas pre-
senciais aos poucos, sem diálogo, sem 
planejamento, sem protocolo, contra-
riando a tudo e a todos” 
Prof. Célio Lupparelli (DEM)

“O despatronados é o primeiro apli-
cativo autogestionado por trabalha-
dores. Não precisamos dar milhões 
para inúteis e parasitas, só precisa-
mos de restaurantes e entregadores” 
Renato Cinco (PSOL)

“A escola não tem que retornar agora. 
É um vetor enorme de transmissão. A 

gente está falando de um milhão e pou-
cas crianças tendo contato, e não vai ter 

isolamento” 
Paulo Messina (MDB)

“Liberdade econômica não é jogar 
todo mundo na informalidade, isso 

não estimula a economia. Temos que 
incentivar os estabelecimentos a se 

tornarem formais” 
Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA)
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