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A pandemia iniciada em março de 2020 ainda acarreta desafios ao gestor 
municipal. Além de lidar com a crise sanitária, os parlamentares precisa-

ram enfrentar o agravamento de problemas como a queda de arrecadação e o 
fechamento de postos de trabalho.

Desde o início da emergência sanitária, a Câmara do Rio discutiu e aprovou 
mais de 40 leis para assegurar recursos financeiros e ajudar no combate à do-
ença. Outros projetos de lei ainda estão em andamento e podem ser votados 
por esta nova legislatura. 

Entre as iniciativas aprovadas pelos vereadores, destacam-se a criação do 
Fundo Emergencial de Combate à Covid-19 - FECC (Lei nº 6.735/2020) e do 
Portal da Transparência de Inventário dos Bens Adquiridos durante a Pandemia 
de Covid-19 (Lei nº 6.777/2020), o socorro a diversas categorias, como Cultura 
(Leis nºs 6.771/2020 e 6.837/2020) e Educação (Lei nº 6.782/2020), além do 
aumento do alcance do programa Cartão Família Carioca (Leis nºs 6.781/2020, 
6.769/2020 e 6.746/2020). 

Os parlamentares ainda aprovaram a desvinculação de receitas para garantir 
recursos para o combate à pandemia (Lei nº 6.737/2020), bem como a isenção 
da Taxa de Uso de Área Pública de trabalhadores impedidos de exercerem suas 
atividades durante a pandemia (Leis nºs 6.751/2020 e 6.752/2020).

No final de 2020, a Mesa Diretora da Câmara do Rio destinou sua economia 
orçamentária de R$ 50 milhões ao Poder Executivo, para ser utilizada única e 
exclusivamente nas ações emergenciais 
de combate à pandemia de Covid-19. A 
medida foi aprovada por meio do Decre-
to Legislativo n° 1.433/2020. 

No início desta Legislatura, a nova Mesa 
Diretora constituiu três Comissões de 
Representação, sendo que duas delas 
trataram diretamente de assuntos rela-
cionados à pandemia: o retorno às aulas 
presenciais na rede municipal de ensino 
e a intensificação de ações de enfrenta-
mento ao coronavírus.

A Câmara do Rio segue trabalhando 
continuamente para combater a pande-
mia e assegurar a retomada segura das 
atividades na cidade do Rio de Janeiro. 

Câmara está presente no combate à Covid-19
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A pandemia do novo coronavírus (COVID-19), 
iniciada em março de 2020 e ainda persistente, trouxe 
enormes desafios para os gestores em todas as 
esferas, seja municipal, estadual ou federal. 

 
Além da evidente crise na área da saúde, que 

infelizmente vitimou milhares de cariocas, a pandemia 
também trouxe consequências para as áreas 
econômica e social, com queda de arrecadação e 
fechamento de postos de trabalho. 

 
Ciente de sua responsabilidade desde o início 

da crise, a Câmara Municipal propôs, discutiu e 
aprovou diversas Leis para ajudar no combate à 
COVID-19. Outros tantos projetos continuam em 
discussão e devem ser apreciados nesta nova 
legislatura que iniciará suas sessões em fevereiro. 

 
 Entre as mais de 40 iniciativas aprovadas pelos 
vereadores estão a criação do Fundo Emergencial de 
Combate à COVID-19 - FECC (Lei 6735/2020), o Portal 
da Transparência de Inventário dos Bens Adquiridos 
durante a pandemia (Lei 6777/2020), além do socorro 
a diversas categorias, como Cultura (Leis 6771/2020 e 
6837/2020), Educação (Lei 6782/2020); e o aumento 
do alcance do programa Cartão Família Carioca (Leis 
6781/2020, 6769/2020 e 6746/2020). 
 
 No dia 30 de dezembro de 2020, a Mesa 
Diretora da Casa formalizou o repasse de R$ 50 
milhões ao Executivo para aplicação exclusiva em 
ações emergenciais de combate à pandemia do 
COVID-19 conforme aprovado no Decreto Legislativo 
n° 1433/2020. 
 

 

O PAPEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO NO COMBATE À 
COVID-19 

No âmbito tributário e orçamentário, a Casa 
aprovou a desvinculação de receitas para garantir 
recursos para o combate à pandemia (Lei 6737/2020), 
bem como a isenção da Taxa de Uso de Área Pública de 
trabalhadores impedidos de exercerem suas atividades 
durante a pandemia (Leis 6751/2020 e 
6752/2020). 

No início desta Legislatura, a nova Mesa Diretora 
constituiu novas três Comissões de Representação. 
Delas, duas lidarão diretamente com assuntos 
relacionados à pandemia: a Comissão de 
Acompanhamento das Atividades de Combate da Covid-
19, que vai organizar a legislação provida pelo 
Legislativo Municipal, intensificar as ações de 
enfrentamento ao coronavírus na cidade do Rio de 
Janeiro e contribuir para a condução dos programas e 
políticas sociais e sanitárias desenvolvidas pelo Poder 
Executivo Municipal e a Comissão de Acompanhamento 
das Ações de Retorno às Aulas presenciais na rede 
municipal de ensino no ano letivo de 2021 e a 
estruturação do calendário de reposição das aulas. 

 
São grandes os desafios, mas a Câmara Municipal 

vem trabalhando continuamente para contribuir no 
combate à pandemia de COVID-19 e na retomada 
segura das atividades na cidade do Rio de Janeiro. 
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Consultor Legislativo 
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Parlamentares do Legislativo Carioca aprovaram os relatórios finais das 
Comissões de Representação criadas no início do ano. Os grupos de-

bateram o desenvolvimento econômico e tributário da cidade, o retorno às 
aulas presenciais nas escolas municipais e o combate à Covid-19.

Na segunda-feira (22), foi aprovado o relatório final elaborado pelo vere-
ador Pedro Duarte (NOVO), relator da Comissão de Representação para o 
Desenvolvimento Econômico e Tributário da Cidade do Rio de Janeiro. O 
documento apresenta mais de vinte pontos de sugestões para a Prefeitura 
e para o próprio Poder Legislativo. Destacam-se as ações para a desburocra-
tização dos processos administrativos e para o corte de despesas. Também 
foram incluídas sugestões para monitorar a situação econômica da cidade, 
elaborar estudo de impacto econômico da cadeia de petróleo e gás, cobrar 
a dívida ativa para evitar prescrição e buscar novas fortes de receitas. 

O relator Pedro Duarte ressalta que “o relatório tem mais de vinte pontos, 
mas dois eixos principais se destacam: a desburocratização e a simplifica-
ção, em pontos como a lei de liberdade econômica, alvará e Redesim; e o 
ajuste fiscal”. 

O segundo vice-presidente da Comissão, vereador Lindbergh Farias (PT), 
votou contrário ao relatório e apresentou como alternativa a emissão de 
moeda e o aumento de investimentos do governo. O parlamentar também 
responsabiliza a mudança na política da Petrobrás pelo agravamento da 
crise na cidade. “O investimento da Petrobrás caiu de 23 bilhões de dólares 
para 11 bilhões em quatro anos. Os estaleiros perderam 97% dos empre-
gos”.

Comissões de Representação 
aprovam relatórios finais

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=345&np=LINDBERGHFARIAS&nome_politico=LINDBERGH%20FARIAS
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Para o presidente da Comissão, vereador Rafael Aloisio Freitas (CIDADA-
NIA), o relatório aborda pontos fundamentais para o desenvolvimento da 
cidade. “O documento tem o objetivo de melhorar o controle das despe-
sas, ter novas iniciativas de arrecadação e criar um ambiente de negócios 
favorável para que a cidade do Rio de Janeiro volte a receber mais investi-
mentos e gerar empregos. Precisamos quebrar o ciclo vicioso pelo qual nós 
passamos e iniciar um ciclo virtuoso”. 

A Comissão de Representação sobre o retorno às aulas presenciais votou 
o relatório final da última sexta-feira (19). O documento foi apresentado 
pelo vereador Tarcísio Motta (PSOL), relator da Comissão, e recomenda a 
suspensão das aulas até reduzir os índices de contaminação e esclarecer os 
riscos da nova variante presente na cidade. A proposta, entretanto, rece-
beu voto contrário do colegiado.

O vereador Tarcísio Motta argumenta que não há um cronograma de ade-
quação física com dotação orçamentária específica e que o retorno das 
atividades escolares deve ocorrer segundo padrões epidemiológicos e de 
biossegurança. 

Foram aprovadas as recomendações para visitar as unidades e ouvir pesquisa-
dores e representantes de sindicatos, estudantes e governo, entre outros. Des-
tacam-se o foco na imunização dos profissionais de educação;nos investimentos 
em acesso remoto e conectividade; na manutenção do cartão alimentação e da 
política de renda básica vinculada ao Cartão Família Carioca; na educação espe-
cial com condições mínimas de ensino remoto; no plano de recuperação física 
com indicação de obras, prazos e prioridade de unidades; na revisão dos contra-
tos de limpeza; e no programa de rastreio, monitoramento e prevenção de casos. 

CONTINUAÇÃO

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=TARC%CDSIOMOTTA&nome_politico=TARC%CDSIO%20MOTTA
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Na terça-feira (23), a Comissão de Re-
presentação de Combate à Covid-19 
aprovou seu relatório final, apresenta-
do pelo relator do colegiado, vereador 
Dr. Rogerio Amorim (PSL). Um dos 
pontos destacados pelo parlamentar é 
a necessidade de imunização da popu-
lação por meio de uma vacinação em 
massa. Segundo o vereador, de todas as 
capitais brasileiras, o Rio de Janeiro tem 
sido a cidade com o pior cenário epide-
miológico do Brasil, de todas as capitais 
brasileiras, com 248 mortes por 100 mil 
habitantes. A média registrada no Brasil 
é de 100 óbitos por 100 mil habitantes.

Membros do colegiado, os vereadores Paulo Pinheiro e Dr. Marcos Paulo, 
ambos do PSOL, sugeriram a inclusão de dois parágrafos e a retirada de um pa-
rágrafo do relatório. Aprovados pela comissão, serão incluídos no documento 
os seguintes itens: a adoção de medidas para ampliar a fiscalização e o combate 
às aglomerações e o estabelecimento de novos horários  alternativos para o 
comércio, indústria e serviço para desafogar o transporte público.

Os vereadores do PSOL pediram a exclusão de uma parte do texto do relatório, 
que aponta como medida importante a desburocratização para Parcerias Públi-
co-Privadas, quando da carência de leitos no município do Rio. Para este ponto, 
os parlamentares farão um adendo para explicar a posição contrária. Contrário 
à retirada do trecho, o vereador Pe-
dro Duarte (Novo) reforçou a impor-
tância de se ter a possibilidade de 
contratação, em casos de picos futu-
ros da doença, por meio de PPPs.

Um outro ponto aprovado pelo 
colegiado foi a sugestão de inclu-
são de mais um parágrafo, desta 
vez da vereadora Tainá de Paula 
(PT), que trate de protocolos es-
pecíficos voltados para as pessoas 
em vulnerabilidade social, prin-
cipalmente oriundas de favelas e 
periferias.  

CONTINUAÇÃO

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=76&np=PAULOPINHEIRO&nome_politico=PAULO%20PINHEIRO
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=342&np=TAINADEPAULA&nome_politico=TAIN%C1%20DE%20PAULA
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A volta dos trabalhos no Plenário Teotônio Villela, na última quinta-feira, 
dia 18, além de marcar a abertura da 11ª Legislatura, contou com a pre-

sença de figuras ilustres, como o Prefeito Eduardo Paes; os Conselheiros do 
TCMRJ, Ivan Moreira e Luiz Antônio Guaraná; e o Presidente da Alerj, Deputa-
do Estadual André Ceciliano. O Presidente da Câmara Municipal, Carlo Caia-
do, ressaltou a importância da independência entre os Poderes, mas também 
avaliou como indispensável a cooperação entre eles. 

O Conselheiro Ivan Moreira, também ex-vereador, falou do orgulho de voltar 
à Casa do Povo e desejou ao Presidente Caiado boa sorte na condução dos tra-
balhos: “É muita honra retornar a esta Casa na qual eu permaneci por mais de 
17 anos, onde, ao retornar, encontro ainda vários amigos, amigos antigos, ve-
readores que à época puderam, juntamente com a minha administração, não 
só na Primeira Secretaria, mas também à frente da Presidência desta Casa, 
puderam me auxiliar, ajudar e somar esforços para que pudéssemos, naquele 
período, termos realmente logrado êxito em uma boa administração. 

Fico feliz em saber que hoje o Vereador Carlo Caiado assume os trabalhos 
desta Casa, os trabalhos legislativos, para que, rogando a Vossa Excelência, 
muito sucesso, que Deus o proteja, o guie e o conserve para que possa efe-
tivamente fazer uma boa administração, com a ajuda e o auxílio de todos os 
vereadores, não só os membros da Mesa Diretora, mas a contribuição de to-
dos, sem importar de qual ou daquele partido a que pertençam, porque isto é 
muito importante: o tratamento igualitário a todas as senhoras e os senhores 
vereadores. 

Abertura da 11ª Legislatura
ACONTECEU

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=231&np=CARLOCAIADO&nome_politico=CARLO%20CAIADO
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=231&np=CARLOCAIADO&nome_politico=CARLO%20CAIADO
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Daí, com certeza absoluta, Vossa Excelência, Presidente Caiado, fará sucesso 
à frente aqui da administração da Câmara Municipal, porque só desta forma, 
com o diálogo, muito aberto, prestigiando, não importando se é de PSDB, se é 
de PSOL, se é de PT, se é de DEM, prestigiando sempre os parlamentares e as 
senhoras vereadoras. 

Então, o que eu desejo e rogo a Vossa Excelência é muito sucesso e, mais uma 
vez, rogando a Deus, que o ampare, que o auxilie, que o proteja e o conduza 
para que Vossa Excelência possa dar o que for de melhor para contribuir em re-
lação à administração desta Casa. Também parabenizo todos os membros elei-
tos para este biênio à frente da Câmara Municipal”. 

Já o Presidente do Legislativo Estadual, André Ceciliano, ressaltou que vive-
mos um momento muito difícil com a pandemia da Covid-19 e que o Rio precisa 
continuar seguindo a ciência, aumentando esforços conjuntos pela vacina para 
toda a população carioca: “Sabe-se que vivemos um momento muito difícil com 
a Covid, em que perdemos tantas vidas aqui na capital, no estado, no Brasil e no 
mundo. Então, a gente precisa buscar a vacina. Nós precisamos da vacina, vaci-
na, vacina e vacina. É isso que a gente precisa falar todos os dias e todas as horas, 
viu, Prefeito Eduardo Paes? O resto é negação, o resto é desconhecer a ciência”. 

Mas quero dizer da minha alegria, Carlo Caiado, de estar aqui mais uma vez e 
poder falar da felicidade de estar neste belíssimo prédio e rever amigos aqui que 
há muito tempo não via, pelo menos, no vídeo, Chico Alencar, Paulo Pinheiro, 
companheiros nossos da Assembleia nos anos de 1999 e 2000; dos vereadores 
novos que a gente conheceu aí – o Marcos Braz, vice-presidente do nosso Men-
gão; o Marcinho, o Luciano, e a minha companheira querida aqui, a Tainá. 

Saudar, também, a Vereadora Teresa Bergher; Vereadora Vera Lins, 
Vereadora Rosa Fernandes; Ve-
readora Tânia Bastos; e Verea-
dora Veronica Costa. 

Carlo Caiado, sucesso, suces-
so e sucesso! A gente sabe que 
a gente precisa de unidade. O 
Parlamento vive um momento 
muito difícil. Na verdade, vive-
mos todos momentos difíceis na 
quadratura, mas é respeitando 
as posições ideológicas de cada 
um, respeitando aqui o trabalho 
de cada um que a gente vai avan-
çar e vencer essa pandemia. 

CONTINUAÇÃO

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=142&np=CHICOALENCAR&nome_politico=CHICO%20ALENCAR
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=338&np=MARCOSBRAZ&nome_politico=MARCOS%20BRAZ
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=342&np=TAINADEPAULA&nome_politico=TAIN%C1%20DE%20PAULA
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=269&np=VERALINS&nome_politico=VERA%20LINS
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=267&np=T%C2NIABASTOS&nome_politico=T%C2NIA%20BASTOS
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=59&np=VERONICACOSTA&nome_politico=VERONICA%20COSTA
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Quero, então, só agradecer a opor-
tunidade de estar aqui com você, 
Caiadinho. Tenho certeza de que, 
com a sua tranquilidade e seu ca-
rinho, você irá conduzir bem esta 
Casa Legislativa.” 

O Conselheiro Luiz Antônio Gua-
raná avaliou a importância histórica 
do Rio de Janeiro na política nacio-
nal: “Mesmo quando a capital oficial 
mudou para Brasília, é do Rio de Ja-
neiro que sai o exemplo que o Brasil 
segue. 

E vivemos um momento em que o 
Brasil se encontra bastante dividido, em que as divisões acabam por atrapalhar 
a imensa carga de trabalho que o Poder Público tem que fazer para entregar 
para a população condições de vida melhores, principalmente, neste momento 
de pandemia e pós-pandemia. 

E eu olho o Rio de Janeiro com bons olhos, olhando essa Casa aqui, no início, 
na abertura do ano legislativo, porque aqui eu vejo todos os poderes municipais 
reunidos com esse intuito: deixar as polêmicas de lado, deixar as radicalizações 
de lado, e as pessoas poderem trabalhar em prol da população carioca e que o 
Rio possa seguir dando o exemplo que o Brasil possa ir atrás. 

Eu queria dar os parabéns aqui a todas as senhoras e senhores vereadores... 
Estive aqui por ocasião da posse. Dar os parabéns pela eleição, pela imensa 

responsabilidade que Vossas Exce-
lências assumiram por ocasião da 
eleição. 

Dar os parabéns ao Prefeito elei-
to da Cidade, meu colega de longos 
tempos, de muito tempo de traba-
lho por essa Cidade, o Prefeito Edu-
ardo Paes. 

Gostaria de dar os parabéns a to-
dos os vereadores na figura do meu 
amigo Carlo Caiado, que também as-
sume com essa intenção de colocar a 
Câmara de Vereadores junto à Prefei-
tura, e nós, lá do Tribunal de Contas, 

CONTINUAÇÃO
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também juntos no sentido não de um ficar trabalhando com a visão do outro 
– mas os três com a visão de acertar essa Cidade, de botar essa Cidade de volta 
nos seus eixos”. 

Para o Vereador Carlo Caiado, o trabalho do Presidente da Alerj, André Cecilia-
no, é uma referência para a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro (CMRJ): “Deputado André Ceciliano, a quem agradeço muito a presença 
de Vossa Excelência, representando a Assembleia Legislativa e aqui, até no meu 
discurso aqui de posse na Presidência, eu fiz um agradecimento especial a Vossa 
Excelência, com quem eu tive a oportunidade de ficar por um ano e dois meses 
na Assembleia Legislativa. 

E a condução dos seus trabalhos, eu acho que é até uma referência para essa 
Presidência que se inicia, com esta Mesa Diretora, do diálogo, de respeito à in-
dependência dos Poderes. Lógico, que sempre buscando a união junto ao Poder 
Executivo. 

Aprendi muito com Vossa Excelência, agradeço pelos ensinamentos e fico muito 
honrado, com toda sinceridade, de tê-lo aqui na abertura do trabalho legislativo”. 

O Prefeito Eduardo Paes saudou todos os presentes ressaltando o momento 
delicado que vive a história do país e da cidade do Rio de Janeiro: “Quero cumpri-
mentar o Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador Carlo Caiado, na figura de 
quem cumprimento a todas as vereadoras e a todos os vereadores aqui presentes 
e aqueles que nos acompanham pelo Zoom. Quero cumprimentar o Excelentíssi-
mo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano; cumprimentar 
o Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas, Luiz Antônio Guaraná. Quero saudar 
aqui, muito especialmente, o Conselheiro do Tribunal de Contas do Município, 
Conselheiro Ivan Moreira. 

CONTINUAÇÃO
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Quero desejar mais uma vez todo o sucesso a Vossa Excelência e dizer, como 
já disse o Presidente André Ceciliano, que esse é um momento muito delicado 
na vida e na história do nosso país e da nossa cidade, que vai exigir um esforço 
muito grande e um olhar acima de diferenças, para que nós possamos resolver 
os problemas da nossa cidade, principalmente esses problemas daqueles que 
mais precisam do governo, que são as pessoas mais pobres desta cidade”. 

O Presidente da CMRJ, Carlo Caiado, encerrou agradecendo a presença de 
todas as autoridades presentes e o que representa as suas presenças na aber-
tura dos trabalhos do Legislativo Carioca: “Neste momento, eu quero agrade-
cer muito a presença das autoridades que estiveram aqui, numa demonstração 
de união e parceria. Sem dúvida alguma os poderes são independentes, cada 
um tem o seu papel, tem a sua condução, mas, nesse momento em que o Rio 
de Janeiro vive, essa união faz essa demonstração muito clara, por essa com-
posição da Mesa, de que iremos buscar a convergência, e as divergências que 
houver serão superadas para podermos encontrar o equilíbrio e o caminho que 
a população espera para podermos reconstruir a nossa cidade. 

É uma honra estar aqui com os vereadores que foram reeleitos e os vereado-
res que foram eleitos pela primeira vez. Esses vereadores, como eu já disse aqui 
na posse, representam muito para esta Casa, como o Prefeito Cesar Maia, o 
Vereador Chico Alencar, o Vereador Reimont, o Vereador Lindbergh Farias, que 
também já foi senador, enfim, todos aqui são, sem dúvida alguma, um reflexo 
da população e representam a população. Estarão aqui para poder fazer o seu 
melhor para reconstruir esta cidade. 

Então, nesse momento, agrade-
ço muito ao Conselheiro Guaraná e 
ao Conselheiro Ivan Moreira, repre-
sentando o Tribunal de Contas; ao 
Presidente da Alerj, Deputado An-
dré Ceciliano; ao Senhor Prefeito, 
que continuará conosco aqui, mas a 
quem já agradeço a presença, e que 
Deus abençoe a cada um de vocês na 
condução do seu trabalho. 

Despeço-me e agradeço, mais uma 
vez, a presença de cada um de vocês 
que contribui para a demonstração 
de união e a busca da reconstrução 
da nossa Cidade e, logicamente, do 
nosso Estado do Rio de Janeiro”.

CONTINUAÇÃO
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