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AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Mu-
nicipal do Rio de Janeiro realizou nesta terça-feira (27) audiência pública com 

o Instituto de Previdência e Assistência (Previ-Rio) e com a Companhia Municipal 
de Limpeza Urbana (Comlurb) para discutir o orçamento destas entidades para 
o próximo ano, pre-
visto no Projeto de 
Lei nº 1.943/2020 
(Mensagem nº 
182/2020). Repre-
sentantes da Se-
cretaria Municipal 
de Fazenda e da 
Controladoria do 
Município também 
participaram.
A presidente da comissão, vereadora Rosa Fernandes (PSC), questionou o 
que está sendo feito para reduzir o quadro de sucessivos déficits previden-
ciários; qual o impacto orçamentário do aumento da alíquota de contribui-
ção dos servidores ativos e inativos de 11% para 14%; e quanto foi arreca-
dado com vendas de imóveis do Funprevi em 2020 e a previsão para 2021. 
Virgínio Vieira Oliveira, que preside o instituto, disse que compõe a carteira de 

ativos que dá liquidez 
aos compromissos do 
Funprevi bens mobi-
liários, imobiliários e 
royalties do petróleo. 
E que, apesar deles, há 
necessidade do apor-
te de R$ 300 milhões/
ano pelo governo para 
pagar as dívidas. Segun-
do o titular, o aumento 
da alíquota segue uma 

Comissão de Finanças reúne 
Previ-Rio e Comlurb para discutir 

orçamento para 2021

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/0a1a3ad9d27d140d032585f30067db06?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/0a1a3ad9d27d140d032585f30067db06?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
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CONTINUAÇÃO
determinação constitucional e implicará R$ 214 milhões a mais nos cofres do 
Fundo. E que em 2020 o Previ-Rio arrecadou R$ 149,5 milhões com a venda de 
6 imóveis, não sendo possível, ainda, prever o montante a ser vendido em 2021.
Paulo Pinheiro (PSOL) quis saber se entre os imóveis vendidos em 2020 está o 
prédio da Comlurb em Botafogo e por que jogar no colo do servidor o aumento 
da alíquota para tentar reverter o prejuízo do Fundo. Virgílio ponderou que o 
aumento da alíquota é mandatório, não tendo o município outra opção para 
regularizar as finanças. E que o imóvel de Botafogo, onde funcionava a Comlurb, 
foi vendido por R$ 67,5 milhões, acima da avaliação prevista.
Com um orçamento de R$ 2,038 bilhões, R$ 135 milhões a menos do que o 
previsto para este ano, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) 
tem o desafio de manter a cidade limpa. Rosa Fernandes iniciou os trabalhos 
perguntando sobre o aumento de gastos com a ação “limpeza e coleta de resí-
duos em comunidades carentes”, R$ 2 milhões a mais, sendo que a meta de 186 
comunidades atendidas é a mesma do ano passado.
Paulo Mangueira, presidente da companhia, informou que essa ação é o progra-
ma Gari Comunitário, que empregou mais de 3 mil garis. Mas que, entretanto, o 
MPT vem exigindo concurso público, obrigando a diminuição do programa, que 
mantém 600 garis para fazer a limpeza das comunidades de alto risco. Sobre a 
queda de recursos para pagamento de pessoal, Mangueira acrescentou que a 
diminuição só foi possível por uma questão de ajuste, como diminuição de hora 
extra, adequação interna, criticidade na apuração de oportunidades e o replane-
jamento de serviços e rotinas.
Babá (PSOL) cobrou de Paulo Mangueira uma data para decidir o acordo coletivo 
com a categoria e denunciou o corte do pagamento de insalubridade dos moto-
ristas dos caminhões de lixo. O presidente da Comlurb respondeu que já voltaram 
os contatos com os sindicatos para marcar um encontro.  Sobre a denúncia, Pau-

lo disse que tão logo 
ficou sabendo no-
tificou as empresas 
para se explicarem.
Participaram os ve-
readores Prof. Célio 
Lupparelli (DEM) e 
Rafael Aloisio Freitas 
(Cidadania), membros 
da comissão, e Tarcísio 
Motta (PSOL), Cesar 
Maia (DEM) e Weling-
ton Dias (PDT).

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=301&np=Baba&nome_politico=Bab%E1
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=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
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=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=329&np=WelingtonDias&nome_politico=Welington%20Dias
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=329&np=WelingtonDias&nome_politico=Welington%20Dias
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O vereador Dr. Carlos Eduardo (PODE) afirma que todo paciente em situação 
crítica deve ser monitorado continuamente, demandando a participação de 

um profissional de fisioterapia. Com o intuito de oferecer um atendimento melhor 
nos hospitais para a população carioca, o parlamentar apresentou o Projeto de Lei 
n° 1.881/2020, que obriga a permanência do profissional de fisioterapia nas emer-
gências, unidades de terapia intensiva (UTI), unidades intermediárias (UI) adultas, 
neonatais e pediátricas das unidades hospitalares da rede municipal.
A proporção será de, no mínimo, um fisioterapeuta para cada dez leitos nas UTIs ou 
quinze leitos nas UIs, durante 24 horas.  
Os fisioterapeutas que atuam nestas unidades deverão apresentar ao menos um dos 
seguintes pré-requisitos, de acordo com a complexidade do cargo e da unidade: título 
de especialista em fisioterapia terapia intensiva adulto, neonatal e pediátrico, que se 
dará a exigência do setor específico, expedido pela ASSOBRAFIR e outorgado pelo Co-
ffito, ou comprovação de dez anos ou mais de experiência em terapia intensiva, para 
os coordenadores de unidades grau três; curso de especialização nas áreas de terapia 
intensiva adulto, neonatal e pediátrico ou fisioterapia cardiovascular ou pneumofun-
cional, acompanhado de no mínimo um ano de experiência, ou comprovação de três 
anos ou mais de experiência em unidades de terapia intensiva ou demais especiali-
dades para os plantonistas de unidades de grau três ou para o cargo de coordenador 
de unidades com grau dois e unidades intermediárias; curso de especialização nas 
áreas de terapia intensiva adulto, neonatal e pediátrico ou fisioterapia cardiovascular 
ou pneumofuncional, acompanhado de no mínimo um ano de experiência ou com-
provação de três anos ou mais para plantonistas de emergências, unidades de grau 
dois e as unidades intermediárias. Os cursos precisam ser reconhecidos pelo MEC.
“É inegável que a ausência de um fisioterapeuta em período de instabilidade, inter-
corrência ou admissão de um paciente crítico compromete a qualidade da assistên-
cia prestada, demandando a presença do profissional em tempo integral, ou seja, 
por 24 horas”, afirma o parlamentar.

EM PAUTA

Fisioterapeutas 
estarão 

presentes 
24 horas 

em unidade 
hospitalares

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=99&np=DrCarlosEduardo&nome_politico=Dr.%20Carlos%20Eduardo
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/eccf05b55293feee032585c10056ff54?OpenDocument&Highlight=0,1881
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/eccf05b55293feee032585c10056ff54?OpenDocument&Highlight=0,1881
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EM PAUTA

O vereador Thiago K. Ribeiro (DEM) quer ampliar a reciclagem na cidade 
por meio da instalação de novos pontos de apoio ao trabalho dos catado-

res. O parlamentar apresentou o Projeto de Lei n° 1.484/2019, já incluído na 
Ordem do Dia para votação, que busca instalar Centros de Apoio para a Recicla-
gem (CAR) em comunidades de baixa renda, contando com o amparo da Prefei-
tura e parceria com a iniciativa privada. 
A proposta obriga a Prefeitura a realizar o licenciamento urbanístico e ambiental e a 
desenvolver os Centros de Apoio para a Reciclagem (CAR). A construção, manuten-
ção e operação dos CAR poderão ser efetuadas por meio de parceria público-privada.
Os Centros de Apoio para a Reciclagem (CAR) terão como objetivo apoiar os ca-
tadores no recebimento do material coletado, mediante remuneração, e realizar 
a separação dos resíduos recicláveis para destinação às cooperativas cadastradas 
junto à Companhia de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de Janeiro (Comlurb).
Atualmente, a estatal efetua coleta seletiva de resíduos em 115 bairros e recolhe 
1.700 toneladas por mês de materiais potencialmente recicláveis, em cerca de 
nove mil logradouros. A empresa atua em 26 roteiros diários de coleta com cami-
nhões identificados e exclusivos para esse serviço.
Segundo o parlamentar, a reciclagem já é um tema bastante discutido na cidade, 
mas a prática precisa continuar evoluindo para ampliar os indicadores.

Comunidades de baixa renda terão 
centros de reciclagem 

“A proposta visa a melhorar os índices 
de reciclagem na cidade por meio 
da criação de mecanismos práticos 
e próximos às comunidades do Rio 
de Janeiro que, embora produzam 
um volume muito grande de resíduos 
que podem ser reciclados, não 
conseguem evoluir na reciclagem. O 
Centro de Apoio para a Reciclagem 
(CAR) estará próximo da população 
e servirá inclusive para aumentar o 
volume de recebimento de resíduos 
nas cooperativas de reciclagem que 
operam na cidade”

Thiago K. Ribeiro (DEM)

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=291&np=ThiagoKRibeiro&nome_politico=Thiago%20K.%20Ribeiro
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/30f9d01171a51c78832584640060c82d?OpenDocument&Highlight=0,1484
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EM PAUTA

As bancas de jornais e revistas 
precisaram se reinventar nos 

últimos anos para adequar a oferta 
de produtos às necessidades do con-
sumidor. Agora, o rol de mercadorias 
autorizadas pela legislação para ven-
da precisa ser adaptado aos novos tempos. Para modificar as normas de funciona-
mento das bancas de jornais e revistas, o vereador Jorge Felippe (DEM) apresen-
tou o Projeto de Lei Complementar n° 195/2020. A medida autorizará, por 
exemplo, a instalação de antenas para telefonia celular, a venda de produtos de 
informática, assim como proibirá a venda de bebida alcóolica ou fracionada.
A proposta irá alterar a Lei n° 3.425/2002, que regulamenta a concessão de au-
torização e as normas para o funcionamento das bancas de jornais e revistas. Será 
permitida a venda de qualquer produto lotérico legalizado pelo órgão competente 
e de títulos de capitalização. As bancas também poderão vender pequenos aces-
sórios de informática, bonés, sandálias, café expresso em copo descartável e bebi-
das e sorvetes não fracionados, entre outros. 

A comercialização de bebidas alcoólicas para consumo no local – já proibida por ato 
do Poder Executivo – será punida com multa no valor de R$ 133,43 por dia, mais sus-
pensão ou cancelamento da autorização para funcionamento em caso de reincidência.

A banca ainda poderá instalar miniestações rádio base (MINI-ERBs) de telefonia 
celular na parte superior, desde que o equipamento não ultrapasse 1,2 metro de 
altura. Ainda de acordo com a proposta, fica proibida a projeção vertical além dos 
limites do mobiliário. Os ERBs fazem a conexão entre os telefones celulares e a 
companhia telefônica. A desburocratização para a instalação do equipamento tem 
sido apoiada por especialistas para viabilizar a implementação da tecnologia 5G.

“É preciso adaptar o rol de atividades desenvolvidas pelas bancas de jornais 
e revistas à realidade atual de nossa cidade. A medida busca trazer mais dina-
mismo à atividade, bem como adequar, de certa forma, atividades já existen-
tes”, afirma o autor da proposta.

Proposta 
modifica o que 
pode ser vendido 
em bancas de  
jornais e revistas

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/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/df050dd7af7ac7ef032585fb007445b9?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/4cd02785e4fb0ac1032576ac0072e939?OpenDocument&Highlight=0,3425
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