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A Comissão Especial criada com a finalidade de analisar a relação e 
responsabilidades do Poder Público com o carnaval apresentou pro-

postas do Plano de Emergência para o Carnaval 2021 durante audiência 
pública realizada na última sexta-feira (6). O documento foi elaborado pelo 
grupo de trabalho composto pelos membros da comissão – vereadores 
Tarcísio Motta (PSOL), Dr. Marcos Paulo (PSOL) e Marcello Siciliano (PRO-
GRESSISTAS) – e por representantes do carnaval, do universo acadêmico e 
do Poder Público municipal. 

Uma das propostas seria incentivar as “lives” divulgadas nas redes sociais de 
apresentação de blocos de carnaval de rua e escolas de samba do grupo espe-
cial e de acesso. Os projetos on-line devem seguir as regras sanitárias, sendo re-
alizadas com grupos menores de músicos, sambistas e profissionais de dança. 

O documento propõe a criação de políticas de auxílio para agremiações e tra-
balhadores do carnaval que estabelecem um subsídio para as agremiações, ga-
rantindo a subsistência dos trabalhadores e o futuro da festa mais popular do 
Brasil. Subsídio de R$ 100 mil para cada agremiação carnavalesca habilitada, 
tendo como critério ser membro das ligas e associações carnavalescas LIESA, 
LIERJ, LIESB e AESM ou possuir sede física na cidade do Rio de Janeiro. Além do 
valor total de R$ 13 milhões para as Ligas de Carnaval de Rua que precisariam 
realizar, como contrapartida, apresentação on-line no período do carnaval.

“É importante ressaltar que há previsão de receita para o carnaval na Lei Or-
çamentária Anual do município que, neste momento de pandemia, deve ser 
totalmente revertida para a sobrevivência dessa manifestação cultural”, desta-
cou Tarcísio Motta. 

O terceiro item apresentado foi a definição de uma nova data para a realização do 
carnaval ainda em 2021, 
que só deve acontecer 
se não houver risco para 
a saúde da população. 

A perspectiva da co-
missão é apresentar o 
relatório final na se-
mana do Dia Nacional 
do Samba, celebrado 
em 2 de dezembro.

Comissão Especial apresenta 
propostas para Carnaval de 2021

ACONTECEU

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=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
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O fechamento das escolas provocado pela pandemia pode ter agravado o 
déficit educacional na cidade do Rio de Janeiro, que já estava abaixo da 

meta nas últimas medições do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB). Para recuperar o tempo perdido, o vereador Carlo Caiado (DEM) apre-
sentou o Projeto de Lei n° 1.975/2020, que estabelece o Programa Permanen-
te de Reforço Escolar para alunos matriculados na rede pública de ensino, em 
especial os residentes em comunidades ou Áreas de Especial Interesse Social 
(AEIS).

Os pais ou responsáveis dos alunos poderão solicitar aos diretores das escolas 
o encaminhamento de seus filhos para a avaliação do Programa com o objetivo 
de atenuar o déficit de aprendizagem.

 O reforço escolar contará com equipes multidisciplinares de professores e 
assistentes sociais, obedecendo aos princípios estabelecidos pelas secretarias 
de Educação e de Assistência Social e Direitos Humanos.

O Programa terá como objetivo mapear os alunos com menor rendimento es-
colar, baseado nas provas aplicadas ou na percepção dos professores; mapear 
os alunos com maior número de faltas nas aulas remotas; identificar as princi-
pais dificuldades enfrentadas pelos alunos com menor rendimento escolar du-
rante o período de aulas remotas; produzir conteúdo específico para o reforço 
escolar, com a participação das CREs; além de prover infraestrutura e manter 
diálogo com os Conselhos Tutelares.

“Em 2017, o IDEB observado para a 4ª série/5º ano foi de 5.7, tendo como 
meta 5.9. Em 2019, o Rio teve 5.9 para uma meta de 6.1. Devido à pandemia do 
novo coronavírus, a situação tornou-se ainda mais grave. Com a suspensão das 

aulas presenciais e o ensino a distân-
cia, muitos alunos estão enfrentando 
enorme dificuldade para o acompa-
nhamento das aulas. E os mais pre-
judicados são os alunos residentes 
em AEIS e comunidades. Precisamos 
criar mecanismos que minimizem as 
referidas dificuldades momentâneas 
e, ao mesmo tempo, propor soluções 
para uma melhoria do rendimento 
escolar de nossos alunos”, afirma.

EM PAUTA
Estudantes poderão contar com 

reforço escolar no pós-pandemia

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=231&np=CarloCaiado&nome_politico=Carlo%20Caiado
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/1493c8dbc1a20fc00325860e006d3a74?OpenDocument
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Parlamentares do Legislativo carioca aprovaram, em primeira discus-
são, o Projeto de Lei n° 1.651/2019, com o objetivo de obrigar gran-

des supermercados a disponibilizar assentos em local próximo aos caixas 
de atendimento prioritário. O objetivo da proposta é oferecer conforto aos 
consumidores que precisam aguardar pelo atendimento na fila de espera. 

Os supermercados e hipermercados com área igual ou superior a 5 mil 
metros quadrados ficarão obrigados a disponibilizar assentos para idosos, 
gestantes e pessoas com deficiências motoras. Os assentos deverão ser 
confortáveis e instalados em local próximo aos caixas de atendimento prio-
ritário, na proporção de, no mínimo, cinco assentos para cada caixa priori-
tário. Caberá ao estabelecimento organizar a ordem de espera dos clientes 
na fila de atendimento.

Em caso de descumprimento, o estabelecimento poderá receber a pena 
de advertência ou multa de R$ 2 mil.

Os autores do Projeto destacam que “é dever inequívoco desta munici-
palidade zelar de forma especial por aquela parcela de sua população que, 
por suas características ou condições físicas permanentes ou temporárias, 
carece de instrumentos legais que garantam seu conforto e incolumidade 
física nas atividades do dia a dia. Esta é a proposta, obrigar grandes super-
mercados e hipermercados cariocas a ofertar um mínimo de conforto na 
forma de assentos próximos aos caixas prioritários de seus estabelecimen-
tos, a fim de que a espera pelo atendimento seja tranquila, confortável e 
isenta de perigos.

A medida é de autoria dos vereadores Prof. Célio Lupparelli (DEM), Jones 
Moura (PSD), Thiago K. Ribeiro (DEM), Cesar Maia (DEM) e Teresa Ber-
gher (CIDADANIA).

EM PAUTA
Mercados deverão instalar assentos 

junto a caixas prioritários

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/f6d54a9bf09ac233032579de006bfef6/dc2f341982dfbb2f832584cd0057230c?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=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
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=291&np=ThiagoKRibeiro&nome_politico=Thiago%20K.%20Ribeiro
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=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
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A endometriose é uma doença 
que pode causar subfertilida-

de e prejudicar a qualidade de vida 
da mulher. Embora afete cerca de 
seis milhões de brasileiras, a enfer-
midade ainda é pouco conhecida 
pela população. Com o objetivo de 
divulgar as formas de prevenção e 
tratamento, o vereador Átila A. Nu-
nes (DEM) apresentou o Projeto de 
Lei n° 1.691/2020, já aprovado em 
primeira discussão, que cria a Política 

Municipal de Conscientização e Orientação sobre a Endometriose.
A política estabelece a realização de campanhas de divulgação sobre as carac-

terísticas da doença, formas de se precaver e como buscar diagnóstico precoce 
e tratamento integral, além de contribuir para o acesso universal e equitativo 
aos serviços públicos para as portadoras da doença. A proposta inclui a implan-
tação de um sistema de dados sobre a quantidade de casos e o índice de inci-
dência da doença sobre a população. A informação será utilizada no aprimora-
mento de pesquisas científicas sobre o tema.

A Prefeitura ainda deverá divulgar informações em site específico ou no 
oficial sobre as formas de prevenir, tratar e conviver com a endometriose. 
O Sistema de Saúde Municipal ficará encarregado de assegurar o acesso 
aos medicamentos e orientar mulheres sobre alternativas para a infertili-
dade causada pela doença.

A endometriose é caracterizada pela presença do endométrio fora da cavida-
de uterina, em órgãos da pelve: trompas, ovários, intestinos e bexiga. Isto acaba 
causando uma reação crônica e inflamatória, muitas vezes acompanhada de 
dor, subfertilidade e qualidade de vida prejudicada. O parlamentar esclarece 
que “de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, entre 10% a 15% 
das mulheres em idade reprodutiva podem desenvolvê-la e 30% têm chances 
de ficarem estéreis. Dessa forma, é de suma importância que exista uma polí-
tica de conscientização e orientação para as portadoras da doença, buscando 
melhorar as condições de vida dessas mulheres. A doença afeta diretamente a 
qualidade de vida da mulher, sua vida sexual, pessoal e profissional. O diagnós-
tico precoce é ainda hoje a melhor forma de prevenção”. 

EM PAUTA
Campanha permanente contra 

endometriose

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=290&np=AtilaANunes&nome_politico=%C1tila%20A.%20Nunes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=290&np=AtilaANunes&nome_politico=%C1tila%20A.%20Nunes
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/f543c7bf19f34edb03258512005d385f?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/f543c7bf19f34edb03258512005d385f?OpenDocument
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