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Parlamentares do Legislativo carioca denunciam que as condições de 
trabalho dos conselheiros tutelares não estão em conformidade com 

as recomendações de segurança da OMS e do Ministério da Saúde. Com o 
objetivo de preservar profissionais e famílias em situação de vulnerabilida-
de, um grupo de vereadores apresentou o Projeto de Lei n° 1.725/2020, 
que estabelece medidas de proteção e funcionamento dos Conselhos Tu-
telares e Abrigos de Acolhimentos de Crianças e Adolescentes durante a 
epidemia de coronavírus.

Entre as medidas propostas, o projeto determina que os órgãos responsá-
veis pela administração e suporte técnico dos Conselhos Tutelares e Abri-
gos de Acolhimentos de Crianças e Adolescentes criem um protocolo de 
acolhimento durante a pandemia. Os estabelecimentos deverão permitir o 
afastamento dos conselheiros classificados em grupo de risco, garantindo 
que possam atuar em regime de teletrabalho. Também será recomendado 
a todos os funcionários que fiquem em regime de plantão e permaneçam 
em sobreaviso laboral, ficando à disposição para convocação em caso de 
necessidade.

Quando não for possível o atendimento por teletrabalho, deverá ser as-
segurado aos profissionais o trabalho em local ventilado, que possibilite a 
manutenção de distância entre pessoas.

De acordo com os autores, “para os conselheiros tutelares, atender in 
loco significa se colocar em situação de vulnerabilidade. Tal questão pode 
se apresentar como fator de possí-
veis implicações desfavoráveis ao 
controle de fatores de risco para 
contágio comunitário no contexto 
da pandemia, uma vez que o traba-
lho realizado envolve atendimento 
ao público em ambiente inadequa-
do, sem condições de ventilação re-
comendadas”.

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

Conselhos Tutelares e Abrigos de Acolhimento 
terão protocolos contra a Covid-19

EM PAUTA

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/0fdfa6d4cc31c8ff03258533005c0205?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=255&np=LeonelBrizola&nome_politico=Leonel%20Brizola
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=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
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=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
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A vereadora Vera Lins (PROGRESSISTAS) quer reduzir a burocra-
cia na transferência de pacientes que demandam atendimento 

de maior complexidade em outras unidades de saúde. Para conceder 
maior autonomia aos médicos, a parlamentar apresentou o Projeto de 
Lei n° 1.825/2020, que estabelece novas diretrizes para as unidades 
de saúde durante a pandemia.

A medida assegura aos médicos a prerrogativa de determinar a trans-
ferência de pacientes para hospitais de campanha ou outra unidade que 
disponha de vagas para internação, independentemente do sistema de re-
gulação. O profissional também poderá solicitar a realização de exames, 
inclusive os de alta complexidade, de pacientes em estado grave e que 
necessitem de prioridade.

O sistema de regulação do município deverá informar a quantidade 
de leitos de internação disponíveis em unidades hospitalares específi-
cas para tratamento de Covid-19, para que os pacientes tenham aces-
so de forma rápida.

Os médicos lotados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) pode-
rão decidir, em conjunto com os profissionais das unidades de atendimen-
to emergenciais, pela remoção do paciente, considerando a gravidade do 
estado clínico.

“A presente proposta visa a dar maior autonomia aos médicos que estão 
na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Cientes do quantita-
tivo de leitos, os médicos poderão interagir na transferência e remoção 
dos pacientes que necessitam de atendimento específico. A intenção pri-
mordial é reduzir a burocracia e salvar mais vidas frente a esta pandemia”, 
argumenta a parlamentar. 

Médicos terão autonomia para 
transferir pacientes

EM PAUTA

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/249cb321f17965260325775900523a42/10684df5e6844f400325857d00652efa?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/10684df5e6844f400325857d00652efa?OpenDocument


4

EM PAUTA
Prefeitura recolherá luvas e 

máscaras descartáveis após o uso
A s máscaras e luvas descartáveis eram utilizadas apenas em 

ambiente hospitalar e recebiam a destinação adequada após 
o uso. Mas a pandemia tornou os produtos necessários no dia a dia 
da população e o material passou a ser descartado junto com o lixo 
doméstico comum. Preocupado com a destinação do produto, o 
vereador Marcello Siciliano (PROGRESSISTAS) apresentou o Proje-
to de Lei n° 1.860/2020, que obriga a Prefeitura a recolher e fazer 
o descarte adequado de luvas e máscaras.

A Prefeitura terá que instalar caixas coletoras para recolher as 
máscaras e luvas descartáveis após o uso. O objetivo é evitar que 
o material potencialmente contaminado seja descartado de forma 
indevida no lixo comum ou na natureza. Caberá aos órgãos da pró-
pria Prefeitura efetuar o descarte adequado do material.

As caixas coletoras deverão ser sinalizadas e distribuídas em pon-
tos estratégicos da cidade. A Prefeitura poderá realizar convênios 
para executar a medida.

Segundo o autor do projeto, “estamos vivendo novos tempos, 
que nos obrigam a adotar novos hábitos, incluindo-se o uso disse-
minado de máscaras e luvas descartáveis. Anteriormente, faziam 
parte apenas do cotidiano hospitalar, mas hoje são utilizadas pela 
população como forma de proteção ante a disseminação do novo 
coronavírus. O descarte correto desses materiais é também uma 
forma de evitar as contaminações ou reduzi-las, sendo necessário, 
portanto, que se faça o seu descarte de forma correta, assim como 
é feito com o lixo hospitalar”.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/4c0685a51a375f75032585b2006d8a58?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/4c0685a51a375f75032585b2006d8a58?OpenDocument
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DA TRIBUNA

“Temos que corrigir a decisão da Secre-
taria Municipal de Educação (SME) de 
não testar os servidores para Covid-19. 
Já acionamos a justiça sobre a retoma-
da das aulas” 
Prof. Célio Lupparelli (DEM)

“Nós temos a maior rede de ensino 
da América Latina. Não podemos 
colocar esse quantitativo de alunos e 
de profissionais de educação usando 
transporte público” 
Rocal (PSD)

“A maior parte das escolas está com o 
contrato de limpeza suspenso. Vai lim-
par como? É a direção da escola quem 

vai comprar o EPI. Com que dinheiro? ” 
Paulo Messina (MDB)

“É preciso reconhecer o trabalho re-
alizado para a reabertura da Câmara 

Municipal. Todos os cuidados estão 
sendo tomados, desde a entrada até 

as dependências internas” 
Leandro Lyra (REPUBLICANOS)
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