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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Huma-
nos (SMASDH) apresentaram, nessa quarta-feira (28), a previsão orçamen-

tária da pasta para o ano de 2021, que é de cerca de R$ 439,2 milhões. A apre-
sentação, que foi realizada e transmitida virtualmente, faz parte de uma série de 
audiências públicas conduzidas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscaliza-
ção Financeira para debater o Projeto de Lei nº 1.943/2020, que estima a receita e 
fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2021. 
A presidente da Comissão, vereadora Rosa Fernandes (PSC), e o vice-presidente, 
vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), conduziram a audiência pública.
A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jucelia Oliveira Freitas, co-
nhecida como Tia Ju, apresentou os principais programas e ações desenvolvidos 
pela pasta. Um dos destaques foi o Cartão Família Carioca, que tem como meta 
prevista para o ano que vem mais de 51 mil famílias atendidas, mas que no pri-
meiro quadrimestre deste ano o número passou de 68 mil atendimentos.
O vereador Paulo Pinheiro (PSOL) quis saber o motivo de haver uma previsão 
maior no orçamento para o programa Cartão Família Carioca em 2021 quan-
do o valor previsto 
para 2020 ainda 
não foi totalmente 
utilizado. “A dota-
ção inicial para o 
programa era de R$ 
81 milhões, porém 
houve um corte na 
ordem de R$ 26,6 
milhões. Por que 
a secretaria prevê 

LOA 2021: combate 
à pandemia marca 
ações de assistência 
social e direitos 
humanos

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
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=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
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CONTINUAÇÃO
mais R$ 107 milhões para o programa no ano que vem se até o presente 
momento executou apenas 53, 4% do orçamento previsto?”, questionou. 
A secretária Tia Ju afirmou que haverá um aporte para o ano que vem e 
explicou ainda que está sendo realizado um novo estudo para a ampliação 
do programa e para a revisão dos valores do Cartão Família Carioca.

Tia Ju destacou também as ações 
desenvolvidas para o Plano de 
Enfrentamento à Pandemia de 
Covid-19. A pasta adquiriu 20 mil 
cestas básicas que foram doadas 
a taxistas auxiliares e ambulantes 
legais e mais 72 mil cestas básicas 
destinadas a idosos e pessoas com 
deficiência. Também foram adqui-
ridas 400 mil máscaras, além de 

outras 600 mil doadas, que foram destinadas a funcionários da SMASDH e a 
pessoas em situação de vulnerabilidade. “As máscaras foram distribuídas para as 
pessoas vulneráveis como um todo, como os usuários dos nossos equipamentos 
e famílias em comunidades carentes. Porém a prioridade foi para os servidores 
da Secretaria e a população em situação de rua”, reforçou.
A secretária afirmou ainda que foram distribuídos mais de 17 mil kits de higiene 
pessoal para a população em situação de rua. Também foram abertas mais 9 
unidades de acolhimento, com a ampliação de mais 750 vagas de atendimento.
A vereadora Teresa Bergher (Cidadania) lamentou a diminuição no orçamento da 
pasta, que em 2020 foi de R$ 514 mi-
lhões. “É uma redução no orçamento que 
já é baixo para garantir o atendimento das 
pessoas mais vulneráveis da cidade. Isso é 
motivo de muita preocupação!”. A parla-
mentar questionou ainda sobre a entrega 
de equipamentos de proteção individual 
para a população de rua, afirmando que 
não tem visto moradores de rua utilizan-
do as máscaras. A secretária explicou que 
a população em situação de rua recebeu 
os equipamentos, mas muitos têm difi-
culdade de fazer o uso contínuo destes.
Participaram ainda da audiência os ve-
readores Reimont (PT), Renato Cinco 
(PSOL) e Tarcísio Motta (PSOL).

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=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
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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AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) contará com cerca 
de R$ 18 mil reais para investir em novas ações de melhoria na área 

ambiental. É o que está previsto no orçamento da pasta para 2021 que 
poderá receber mais recursos oriundos dos royalties do petróleo para in-
vestimentos. O anúncio foi feito pelo gestor da pasta, Bernardo Egas, du-
rante a audiência pública para discussão da Lei Orçamentária do próximo 
ano, uma iniciativa da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara Municipal do Rio.
Na apresentação da previsão orçamentária da SMAC, o secretário infor-
mou que contará com recursos na ordem de R$ 58,8 milhões e que par-
te deste valor, R$ 
32,5 milhões, será 
utilizado para des-
pesa com pessoal. 
O restante será 
usado para custeio 
e manutenção das 
ações e programas 
voltados para a 
coordenação, pro-
moção e fiscaliza-
ção das questões 
ambientais da cidade. Egas disse ainda que os recursos oriundos da fonte 
100 serão destinados ao custeio de pessoal e que há previsão de mais 
R$ 17 milhões, provenientes dos royalties do petróleo. Também informou 
que, mesmo com a restrição orçamentária em 2020, as atividades promo-
vidas pela pasta tiveram continuidade.
Por fim, o secretário declarou que durante a pandemia foi possível realizar a 
doação de 68 toneladas de alimentos nas regiões mais carentes da cidade por 
meio do programa Hortas Comunitárias. E destacou o cuidado e atenção com 
os servidores que continuaram trabalhando na pandemia, obedecendo às re-
gras de prevenção à Covid-19, não havendo registro de mortes.
Presidente da Comissão, a vereadora Rosa Fernandes (PSC), criticou a redução 
gradativa do orçamento da SMAC, informando que no comparativo com o pró-
ximo ano será de 30%. “Não houve descaso do prefeito com a pasta?”, questio-

LOA 2021: Meio Ambiente apresenta 
previsão orçamentária

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
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CONTINUAÇÃO
nou. Egas discordou, 
reforçando que o re-
torno da pasta para o 
status de Secretaria foi 
uma demonstração de 
atenção ao segmen-
to ambiental do atual 
governo, acrescentan-
do que mesmo com a 
crise financeira, todas 
as frentes de trabalho 
foram mantidas.
O vereador Renato 
Cinco (PSOL) também fez crítica à extinção da SMAC como Secretaria e co-
brou ações para adaptação da cidade aos efeitos das mudanças climáticas. “É 
um absurdo o município ainda contar com recursos dos royalties. É o contrá-
rio. Temos é que parar de queimar petróleo”, defendeu o parlamentar. Egas 
confessou compartilhar das mesmas preocupações do vereador Cinco, acres-
centando que a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira a elaborar o termo de 
referência que trata das mudanças climáticas e a assumir compromisso de 
reduzir a emissão de carbono até 2025. Também anunciou que o Centro de 
Operações Rio, numa parceria com a NASA, desenvolveu um aplicativo que 
prevê, em tempo real, a ocorrência de deslizamentos.
Já a vereadora Teresa Bergher (Cidadania) questionou a criação de uma 
trilha no Mirante do Pasmado, em Botafogo, para acesso ao Memorial ás 
Vítimas do Holocausto, em construção no local. A parlamentar denun-
ciou que houve desmatamento da vegetação para abertura da trilha e 
que isto não estava previsto no projeto. Egas esclareceu que a retirada 
das árvores gerou uma medida compensatória que será realizada pela 

Prefeitura com o plantio 
de 7 mil árvores nativas da 
Mata Atlântica e mais 40 
mudas de árvores da espé-
cie amendoeira e tamareira.
Também participaram da au-
diência os vereadores Tarcísio 
Motta e Paulo Pinheiro, am-
bos do PSOL, e Rafael Aloisio 
Freitas (Cidadania), vice-pre-
sidente da Comissão.

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=296&np=RenatoCinco&nome_politico=Renato%20Cinco
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=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=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
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=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
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EM PAUTA

Parlamentares do Legislativo Carioca aprovaram em segunda discussão a 
concessão do “Vale táxi gestante” para garantir o transporte gratuito e se-

guro das mulheres gestantes na hora do parto. A medida está prevista no Pro-
jeto de Lei n° 1.689/2015, de autoria do vereador Marcelino D’Almeida (PRO-
GRESSISTAS), que seguirá para sanção ou veto do chefe do Poder Executivo.
O “Vale táxi gestante” beneficiará a mulher que fez o acompanhamento 
da gravidez em unidade de saúde pública da Prefeitura. A grávida poderá, 
no dia do parto, utilizar táxis credenciados para ir à maternidade pública e 
posteriormente retornar com segurança para casa.
A unidade de saúde que realizou o acompanhamento da gravidez ficará 
responsável por conceder o vale e realizar o cadastramento dos taxistas 
com a identificação do veículo, nome do motorista, horário de trabalho e 
disponibilização do número do telefone celular para a chamada.
O autor da medida destaca que o momento do parto é extremamente 
importante para a mãe e para o bebê, tornando necessário assegurar às 
gestantes de baixa renda o transporte gratuito mais confortável e seguro 
até o hospital ou maternidade.

“O benefício assegura à mãe, nas horas que antecedem o parto, 
a possibilidade de um deslocamento seguro de sua casa 

ao hospital ou maternidade pública. Da mesma forma, 
minimiza a possibilidade de acidentes que podem vir a 
comprometer a saúde do bebê ou da mãe, uma vez que, 
para as gestantes não possuidoras de veículo particular 
e desprovidas de recursos para contração de um táxi, 

resta a utilização do transporte público ou a espera por 
uma ambulância, o que pode ser demorado em função 

das demandas de rotina da cidade”, afirma o parlamentar.

Gestantes terão vale táxi para 
utilizar no dia do parto 

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/832580830061f31883257f160065edd3?OpenDocument&Highlight=0,1689
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/832580830061f31883257f160065edd3?OpenDocument&Highlight=0,1689
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=46&np=MarcelinoDAlmeida&nome_politico=Marcelino%20D%20Almeida
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EM PAUTA

Proposta aprovada pelos parlamentares determina que as guias de 
recolhimento do IPTU contenham informações referentes à arreca-

dação do município para estimular o controle social. A medida está pre-
vista no Projeto de Lei n° 1.187/2019, de autoria do vereador Leandro 
Lyra (REPUBLICANOS), e já aprovada em segunda discussão, que institui 
a política de transparência na cobrança do IPTU com o objetivo de dis-
ponibilizar informações ao contribuinte sobre a arrecadação do imposto, 
educar o cidadão sobre as variáveis que compõem o cálculo do tributo, 
assim como orientar sobre formas de contestar o valor.

A guia de arrecadação do IPTU deverá conter o valor total de arreca-
dação do bairro onde está localizado o imóvel referente ao exercício 
anterior. O documento deverá estimular o controle social por meio da 
disponibilização de informações sobre as variáveis e a fórmula de cálcu-
lo do valor do tributo. Também deverá orientar sobre prazos, requisitos 
e provas necessárias para requerer a revisão, reclamação, contestação 
ou impugnação do valor do tributo.

Os dados poderão ser disponibilizados de forma resumida na guia de 
arrecadação do IPTU, desde que o documento contenha endereço ele-
trônico onde as informações completas serão consultadas.

O parlamentar esclarece que é necessário ampliar o controle social so-
bre o tributo municipal por meio da disponibilização de informações ao 

contribuinte. “O objetivo 
da proposta é que sejam 
explicitados – de forma 
concisa na guia de arreca-
dação e de forma exausti-
va na internet – os valores 
arrecadados a título de 
IPTU por bairro, as variá-
veis e os valores que com-
põem o cálculo total do 
tributo cobrado de cada 
contribuinte, bem como 
os meios legalmente pre-
vistos para a impugnação 
do lançamento”.

Parlamentares aprovam mais 
transparência na arrecadação do IPTU

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/11c664fa8883d6ac832583bd00721c0b?OpenDocument&Highlight=0,1187
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=323&np=LeandroLyra&nome_politico=Leandro%20Lyra
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=323&np=LeandroLyra&nome_politico=Leandro%20Lyra
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