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Parlamentares do Legislativo cario-
ca abriram a décima primeira Le-

gislatura nessa quinta-feira (18). A Ses-
são contou com a presença do prefeito 
Eduardo Paes, que prometeu apresen-
tar nos próximos dias um conjunto de 
propostas com o objetivo de promover 
o desenvolvimento da cidade e o ree-
quilíbrio das finanças do município.

O presidente da Câmara do Rio, vere-
ador Carlo Caiado (DEM), destacou que 
a Casa sempre agiu e esteve presente 
para a população neste momento difícil 

pelo qual a cidade está passando. “Com harmonia e diálogo com a 
sociedade em geral, a Câmara do Rio se fez presente com a criação 
de três Comissões de Representação: Desenvolvimento Econômico e 
Tributário; Retorno às Aulas; e Saúde, nas quais tivemos a honra de 
ter a presença de diversas entidades e diversos secretários dialogan-
do e colocando o nosso Poder Legislativo em protagonismo. Todos 
os vereadores puderam unir forças para discutir temas importantes 
da sociedade, que espera uma resposta do Poder Legislativo”, des-
tacou.

Durante a Sessão, o prefeito Eduardo Paes disse que a arrecadação 
municipal fechou o ano passado com uma queda de receita de R$ 3,3 
bilhões, cerca de 10% abaixo da previsão orçamentária. “A pandemia 
de COVID-19 afetou não somente a trajetória esperada para a econo-
mia brasileira em 2020, como também as expectativas de crescimen-
to para 2021, que começa com muitas incertezas”, afirmou.

Com o objetivo de retomar a capacidade operacional da Pre-
feitura e a qualidade dos serviços públicos, o prefeito promete 
apresentar uma série de medidas de saneamento fazendário e 
de planejamento.

Recuperação econômica da cidade 
é tema de abertura da Legislatura

ACONTECEU

A Câmara agiu e esteve presente para a população neste momento difícil pelo qual  
a cidade está passando - Vereador Carlo Caiado

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=231&np=CARLOCAIADO&nome_politico=CARLO%20CAIADO
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Na área da educação, a Prefei-
tura elaborou o “Programa 

2 em 1” com ações de priorização 
curricular, material pedagógico 
complementar, avaliação diag-
nóstica e recuperação de apren-
dizagem, além do acolhimento 
emocional de profissionais da 
educação e alunos, entre outros. 

A Guarda Municipal reforçará o 
patrulhamento nas praias e pon-
tos turísticos, BRTs e VLTs, para 
reduzir índices de criminalidade 
e proporcionar ao carioca e ao 
turista uma maior percepção de 
segurança. 

Outra medida apresentada é a 
ampliação da cobertura de equipes de Estratégia da Saúde da Fa-
mília (ESF), que chegou a 70% ao final do ano de 2016, mas sofreu 
progressiva redução posteriormente. 

“Preciso do apoio desta Casa na apreciação dos projetos de lei que 
em breve serão encaminhados. Aproveito a oportunidade para ex-
pressar meu reconhecimento ao imprescindível trabalho que o Po-
der Legislativo desempenha na vida democrática da cidade”, afir-
mou o prefeito.

CONTINUAÇÃO
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A Comissão de Repre-
sentação para o De-

senvolvimento Econômico e 
Tributário da Cidade do Rio 
de Janeiro realizou reunião, 
nessa quinta-feira (18), para 
apresentação do relatório de 
conclusão do trabalho. O do-
cumento será votado pelos 
integrantes da Comissão na 
próxima segunda-feira (22).

O relator da Comissão, vereador Pedro Duarte (NOVO), apresentou o rela-
tório sobre os principais temas que foram discutidos entre o Poder Público e 
representantes de setores da cidade que mais geram empregos, como constru-
ção civil, bares e restaurantes, turismo e outros. Entre os pontos apresentados 
no relatório estão os impactos da crise em todos os setores da economia; o 
equilíbrio e a recuperação das finanças; a arrecadação tributária e o panorama 
geral dos negócios na cidade. “A cidade do Rio precisa ser recuperada nas esfe-
ras política, econômica e social. Isso será possível por meio de incentivos fiscais 
com retorno para ações de inclusão da cidadania”, ressalta o relator.

O vereador Dr. Rogerio Amorim (PSL) elogiou o trabalho produtivo e de-
mocrático da Comissão, que discutiu assuntos relevantes do Rio. “O relatório 
abordou temas importantes, mas precisamos pensar com muita seriedade a 
questão dos investimentos públicos que precisam ser majorados. Só assim po-
demos reequilibrar essa cidade e resgatar o orgulho da população. Para que 
isso aconteça, o Poder Público precisa cuidar de três pontos importantes: orde-
namento urbano, saúde e educação básica”, lembra o parlamentar.  

O vereador Marcio Ribeiro (AVANTE) disse que concorda com o relatório, 
mas, segundo ele, existem outros pontos como o incentivo fiscal e a geração 
de novos empregos que precisam ser mais bem entendidos. “Até que ponto 
a arrecadação será devolvida para a população? Esse e muitos outros pontos 
precisam ser analisados”, disse.

Para o vereador William Siri (PSOL), o Estado precisa entender as necessida-
des da cidade. “Não podemos pensar em desenvolvimento econômico sem um 
Estado empreendedor”, afirma.

Comissão de representação e Desenvolvimento 
(Econômico) Tributário apresenta relatório final

ACONTECEU

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=346&np=PEDRODUARTE&nome_politico=PEDRO%20DUARTE
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=340&np=DRROGERIOAMORIM&nome_politico=DR.%20ROGERIO%20AMORIM
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=344&np=MARCIORIBEIRO&nome_politico=MARCIO%20RIBEIRO
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=347&np=WILLIAMSIRI&nome_politico=WILLIAM%20SIRI
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Parlamentares do Legislativo Carioca realizaram a primeira reunião do Co-
légio de Líderes nessa quinta-feira (18). Durante o encontro, os vereadores 

debateram sobre a continuidade das atividades em ambiente híbrido.
O Colégio de Líderes foi criado com o objetivo de buscar sempre o con-

senso entre as lideranças, viabilizar a atividade legislativa e fornecer res-
postas rápidas e eficientes para o cidadão carioca. O grupo é formado pelo 
líder do governo, pelos líderes de blocos parlamentares e pelos líderes de 
partidos não integrantes de blocos parlamentares.

O líder partidário é parte essencial do processo legislativo, responsável 
por orientar a bancada quanto ao voto, falar pelo grupo, além de nortear a 
discussão e a votação das proposições legislativas. 

Os vereadores decidiram 
que as sessões continuarão 
a ser realizadas nas terças, 
quartas e quintas, das 14h 
às 18h, em ambiente híbri-
do. A votação será sempre 
nominal, com proposições 
legislativas encaminhadas 
à Mesa por meio presencial 
ou virtual.

Colégio de Líderes realiza 
primeira reunião

ACONTECEU
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