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A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou em
regime de urgência,
em segunda discussão, o Projeto de Lei
Complementar 164A/2020, do Poder
Executivo, que altera a escala de serviço da Guarda Municipal durante o período de combate à pandemia. O objetivo é aumentar o
efetivo em serviço para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), permitindo ao Poder Executivo adotar jornada de trabalho diferenciada para esse contingente. A medida seguirá para sanção ou veto
do Poder executivo.
Atualmente, os servidores da Guarda Municipal que atuam na função
administrativa trabalham 40 horas por semana em dias úteis, enquanto
os demais cumprem escalas de plantão de 12 horas por 60 horas, ou de
24 horas por 72 horas. A Prefeitura argumenta que considerável parte do
efetivo da corporação está afastada por integrarem o grupo de maior risco
de morte em caso de contágio.
Os parlamentares ainda aprovaram uma emenda para assegurar aos
agentes o recebimento de equipamentos de proteção individual, como
máscaras, luvas e álcool gel.
O pedido de urgência para apreciação da matéria se deu em função da
Lei federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência do coronavírus, da Portaria do Ministério da Saúde nº
188/2020, que declara emergência em saúde pública de importância nacional, e dos decretos estadual e municipal que reconhecem situação de
emergência na saúde pública na área de suas respectivas competências.
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EM PAUTA

Vereadores querem criar fundo
para combater coronavírus

O

s parlamentares incluíram na Ordem do Dia para votação o Projeto
de Lei nº 1.712/2020, que cria o Fundo Emergencial de Combate à
Covid-19 (FECC). O objetivo é arrecadar recursos para o enfrentamento dos
efeitos da pandemia do novo Coronavírus no município.
O Fundo receberá doações de pessoas físicas e jurídicas e todos os recursos arrecadados, assim com os seus rendimentos, serão utilizados exclusivamente pela autoridade sanitária do município em ações de combate à
Covid-19.
A Câmara do Rio fiscalizará as movimentações financeiras do Fundo por
meio de prestação de contas que o Poder Executivo deverá apresentar e
publicar na internet a cada 15 dias.
O saldo restante após a extinção da epidemia de coronavírus será incorporado ao Fundo Municipal de Saúde.
A medida foi proposta pelos vereadores Dr. Carlos Eduardo (SD), Fernando
William (PDT), Tarcísio Motta (PSOL), Rafael Aloisio Freitas (MDB), Dr. Gilberto (PMN), Marcelo Arar (PTB), Rosa Fernandes (MDB), Rocal (PTB), Reimont (PT), Matheus Floriano (DEM), Junior da Lucinha (MDB), Petra (PDT),
Teresa Bergher (PSDB), Átila A. Nunes (MDB), Dr. Jorge Manaia (SD), Leonel Brizola (PSOL), Jorge Felippe (MDB), Professor Adalmir (PSDB), Cesar
Maia (DEM), Inaldo Silva (REPUBLICANOS), Jones Moura (PSD), Luiz Carlos
Ramos Filho (PODE), Marcello Siciliano (PODE), Alexandre Arraes (PSDB),
Eliseu Kessler (PSD), Tânia Bastos (REPUBLICANOS), Paulo Pinheiro (PSOL),
Major Elitusalem (PSC), Marcelino D’Almeida (PP), Prof. Célio Lupparelli
(DEM), Willian Coelho (MDB),
Welington Dias (PRTB), Zico
(PTB), Luciana Novaes (PT),
Zico Bacana (PODE), Vera Lins
(PP), Dr. Jairinho (MDB), Dr.
Marcos Paulo (PSOL), Fátima
da Solidariedade (sem partido), Thiago K. Ribeiro (MDB),
João Mendes de Jesus (REPUBLICANOS), Dr. João Ricardo
(MDB), Alexandre Isquierdo
(DEM), Paulo Messina (PSD) e
Italo Ciba (AVANTE)
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DA TRIBUNA
“A Guarda Municipal já mudou a
escala de trabalho, antes da aprovação da Lei. Passou por cima dos
vereadores. Alerto que os guardas
receberam só uma máscara e álcool gel 65°”
Jones Moura (PSD)

“Eu vejo a PM organizando o trânsito
e o BRT. Acho que a Guarda Municipal
também pode ajudar nesse momento
para unir forças para salvar vidas”
Marcello Siciliano (PODE)

“A Guarda Municipal foi criada para
proteger e ajudar a população. Eles
podem coibir a venda de álcool gel
falsos, retirar banhistas das praias
e ordenar as filas de vacinação dos
idosos”
Tânia Bastos (REPUBLICANOS)

“Tem que ter agentes na rua para orientar as pessoas a ficar em casa. Esse
projeto é para dar mais força à Guarda
Municipal”
Dr. Jairinho (MDB)
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VEREADORES NAS REDES
Vereadora Fátima da Solidariedade
- 25 de março
Após as restrições estabelecidas pelo Governo, por conta da pandemia do novo #coronavirus, a Câmara passou a ter sessões plenárias
por meio digital. [+]

Vereador Leonel Brizola
- 25 de março
Estamos debatendo projetos para o enfrentamento do coronavírus na
cidade do Rio de Janeiro.
Acompanhe ao vivo a sessão virtual desta quarta-feira no link:
https://youtu.be/EroHXE13EM4
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