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EM PAUTA
Trabalhadores afetados pelo isolamento 
social receberão Cartão Família Carioca

Na Câmara do Rio, os  parlamentares  aprovaram, em primeira discussão, a ampliação do 
público beneficiado pelo programa Cartão Família Carioca. A medida está prevista no Pro-
jeto de Lei nº 1.728/2020, de autoria de diversos vereadores, e será válida apenas durante 
o estado de calamidade pública ou emergência na cidade, como a gerada pela pandemia 
de coronavírus. Caso aprovado em segunda discussão, o Projeto de Lei seguirá para sanção 
ou veto do Poder Executivo.

O programa de transferência de renda Cartão Família Carioca foi criado para complemen-
tar o Bolsa Família, utilizando o cadastro único do governo federal, mas com a necessidade 
de isolamento social para combater a pandemia, que afetou a renda de muitos cidadãos 
que ficaram impossibilitados de exercer o trabalho, como os autônomos e os vendedo-
res ambulantes, a medida permite à Prefeitura ampliar o programa Cartão Família Carioca 
para  garantir a essas famílias o benefício de um salário mínimo.

Para custear a ampliação do benefício, os parlamentares autores da medida sugerem a 
suspensão do pagamento da dívida passiva municipal.

“Os transtornos causados pela pandemia de coronavírus já está afetando, e afetará 
ainda mais nos próximos meses, a renda e a subsistência de milhares de trabalhado-
res autônomos, ambulantes e informais de nossa cidade. É necessário que o Poder 
Público municipal amplie e flexibilize seus programas de transferência de renda dian-
te de situações de emergência ou calamidade pública e, especialmente, naquelas 
que demandem isolamento social ou restrições de atividades laborais ou de geração 
de renda”, argumentam os autores.

A medida foi proposta pelos vereadores Tarcisio Motta (PSOL), Paulo Pinheiro 
(PSOL), Babá (PSOL), Leonel Brizola (PSOL), Renato Cinco (PSOL), Dr. Marcos Paulo 
(PSOL), Rosa Fernandes (PSC), Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA), Luciana Novaes 
(PT), Reimont (PT), Willian Coelho (PDC), Alexandre Isquierdo (DEM), Átila A. Nunes 
(DEM), Fernando William (PDT), Marcelo Arar (PTB), Teresa Bergher (CIDADANIA), 
Professor Adalmir (PP), Cesar Maia (DEM), Marcello Siciliano (PODE), Matheus Flo-
riano (PSD), Thiago K. Ribeiro (DEM), Luiz Carlos Ramos Filho (PMN), Inaldo Silva 
(REPUBLICANOS), Junior da Lucinha (MDB), Major Elitusalem (PSC), Eliseu Kessler 
(PSD), Jorge Felippe (DEM), Prof. Célio Lupparelli (DEM), Marcelino D’Almeida (PP), 
Veronica Costa (DEM), Dr. Jorge Manaia (PP), Vera Lins (PP), Dr. Gilberto (PTC), Dr. 
Carlos Eduardo (PODE) e Fátima da Solidariedade (sem partido), além dos ex-vere-
adores Alexandre Arraes e Petra.

“Precisamos ampliar os programas de transferência de renda para incluir 
aqueles que sofreram restrições de atividades laborais ou de geração de renda 

devido ao isolamento social” - Os autores

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/26d013e4536152b6032585350066ee8c?OpenDocument
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http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
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http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
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ACONTECEU
Comissão de Transportes e Trânsito 

fiscaliza estações do BRT
Parlamentares da Comissão  Permanente de Transportes e Trânsito da Câmara do 

Rio realizaram uma vistoria no Terminal Alvorada, estação final do BRT, na Barra da 
Tijuca, na última quinta-feira (2). Durante a visita, a Comissão – formada pelos vere-
adores Alexandre Isquierdo (DEM), Major Elitusalem (PSC) e Luiz Carlos Ramos Fi-
lho (PMN) – recebeu reclamações de usuários e ouviu representante do consórcio. 

Os usuários do sistema criticaram a superlotação dos veículos, contrariando 
as determinações das autoridades sanitárias para que as empresas evitem aglo-
merações. “Tem dias que o ônibus sai vazio aqui da Alvorada, mas na Salvador 
Allende já está abarrotado”, disse a doméstica Maria Rita Gomes, que mora em 
Jardim Maravilha. 

O vereador Luiz Carlos Ramos Filho cobrou o cumprimento efetivo das medidas 
de segurança. “Não adianta sair da estação final com as pessoas sentadas, com lota-
ção esgotada, e na estação seguinte entulhar o veículo. Vou encaminhar um ofício 
ao consórcio para que um dos vagões saia com lugares vagos, para que as pessoas 
possam entrar nas estações seguintes. Senão, estão só fingindo que protegem a 
população, e a intenção não é essa, é de dar segurança ao usuário de que sua saúde 
não está em risco”, afirmou o parlamentar.

Os vereadores também observaram que o consórcio BRT ainda não providenciou 
a marcação entre os passageiros de um metro e meio no chão para evitar aglome-
ração na fila para embarque. 

O presidente do consórcio BRT, Luiz Cláudio Martins, comprometeu-se a provi-
denciar as marcações e lamentou a perda de cerca de 75% dos passageiros devido 
à quarentena. “As estações mais 
cheias são Pingo D’Água e Santa 
Cruz. Tínhamos cerca de 315 mil 
passageiros por dia e agora são 
apenas 78 mil”. O presidente ain-
da garantiu que os veículos serão 
higienizados sempre que saírem 
da garagem e que a Prefeitura fi-
cou de disponibilizar álcool em gel 
nas estações para os usuários. O 
consórcio concedeu férias aos fun-
cionários com mais de 60 anos. Os 
que não aceitaram a proposta fo-
ram licenciados sem vencimentos.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=287&np=AlexandreIsquierdo&nome_politico=Alexandre%20Isquierdo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=332&np=MajorElitusalem&nome_politico=Major%20Elitusalem
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=316&np=LuizCarlosRamosFilho&nome_politico=Luiz%20Carlos%20Ramos%20Filho
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=316&np=LuizCarlosRamosFilho&nome_politico=Luiz%20Carlos%20Ramos%20Filho
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EM PAUTA
Penalidade mais severa para  
aumento abusivo de preços

A pandemia acarretou o aumento na procura por determinados itens de 
higiene, como o álcool em  gel. Para evitar a elevação injustificada no valor 
dos produtos de alta demanda, os vereadores Prof. Célio Lupparelli (DEM), 
Dr. Carlos Eduardo (PODE) e Rosa Fernandes (PSC) apresentaram o Pro-
jeto de Lei nº 1.734/2020, que aplica penalidades aos estabelecimentos 
comerciais por aumento abusivo no preço dos produtos essenciais à saúde 
durante o período de decretação de calamidade pública gerado pela pan-
demia de Covid-19.

Pelo projeto, será considerada abusiva a aplicação de preços franca e 
comprovadamente discrepantes daqueles praticados antes da recomenda-
ção sistemática do uso para combater o surto de coronavírus. A fiscalização 
será realizada pelo Procon-Rio, que poderá aplicar as penas de advertência 
e multa no valor de cem vezes a diferença entre o valor passado e o atual. 

Os autores da proposta argumentam que a lei da oferta e da procura 
regula o mercado em períodos de estabilidade, mas é necessário criar ins-
trumentos para coibir práticas abusivas em momentos de grande comoção 
e emergência. “Não é admissível enriquecer com a calamidade pública. A 
proposta de lei ajudará a coibir comerciantes cariocas não solidários com o 
sofrimento público, garantindo que não vejamos pessoas do povo em so-
freguidão e desespero sem poder adquirir produtos essenciais à sua profi-
laxia e bem-estar durante o atual surto pandêmico de coronavírus”.

“Não é admissível enriquecer com a calamidade pública” - Os autores

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=99&np=DrCarlosEduardo&nome_politico=Dr.%20Carlos%20Eduardo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/0d4302116947c76703258536006359b3?OpenDocument&Highlight=0,1734
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/0d4302116947c76703258536006359b3?OpenDocument&Highlight=0,1734
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DA TRIBUNA

“No momento, não há como tergi-
versar. A decisão de decretar esta-
do de calamidade pública precisa 
ser tomada, mesmo que seja por 
pressão do Poder Legislativo” 
Cesar Maia (DEM)

“A garantia de uma renda mínima é 
fundamental para que os cidadãos 
de baixa renda possam cumprir o 
isolamento social” 
Tarcísio Motta (PSOL)

“Defendo o reconhecimento do estado de 
calamidade pela Câmara do Rio porque, 
em tempos difíceis, a governança se dá 

com corresponsabilidade” 
Reimont (PT)

“Esses trabalhadores estão há mais de 
15 dias sem renda alguma e sem pers-
pectiva de retorno às suas atividades” 

Rosa Fernandes (PSC)
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