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EM PAUTA
Incentivo à solidariedade 

durante a pandemia

Os parlamentares da Câmara do Rio pretendem criar um programa 
municipal de incentivo às doações de bens de primeira necessidade 

enquanto perdurar os momentos de calamidade pública no município. A 
medida está prevista no Projeto de Lei nº 1.748/2020, apresentada por 
diversos vereadores.

As doações serão voluntárias e podem ser direcionadas a asilos, creches 
e outras instituições filantrópicas, bem como comunidades e bairros da 
cidade, por meio da associação de moradores ou qualquer outro coletivo 
representativo similar. O objetivo do projeto é aumentar a rede de solida-
riedade carioca, por meio de incentivo à doação voluntária e de conscienti-
zação sobre as necessidades das comunidades afetadas pelas calamidades 
públicas.

A iniciativa autoriza o Poder Executivo a criar estímulos administrativos e 
fiscais para incentivar as doações, além de firmar parcerias com outros en-
tes da federação, organizações não governamentais ou empresas privadas.

São autores do Projeto de Lei os vereadores Jorge Felippe (DEM), Dr. 
Carlos Eduardo (PODE), Willian Coelho (DC), Prof. Célio Lupparelli (DEM), 
Dr. João Ricardo (MDB), Átila A. Nunes (DEM), Luiz Carlos Ramos Filho 
(PMN), Jones Moura (PSD), Fátima da Solidariedade (SD), Junior da Luci-
nha (MDB), Welington Dias (PDT), Dr. Jorge Manaia (PP), Matheus Floria-
no (PSD), Rosa Fernandes (PSC), Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA), Tânia 
Bastos (REPUBLICANOS), Thiago K. Ribeiro (DEM), Inaldo Silva (REPUBLI-
CANOS), além do ex-vereador Alexandre Arraes.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/a55f5a1c8d19ae440325853b00590e56?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
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=99&np=DrCarlosEduardo&nome_politico=Dr.%20Carlos%20Eduardo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=283&np=WillianCoelho&nome_politico=Willian%20Coelho
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=274&np=DrJoaoRicardo&nome_politico=Dr.%20Jo%E3o%20Ricardo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=290&np=AtilaANunes&nome_politico=%C1tila%20A.%20Nunes
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=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=334&np=FatimadaSolidariedade&nome_politico=F%E1tima%20da%20Solidariedade
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=288&np=JuniordaLucinha&nome_politico=Junior%20da%20Lucinha
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=288&np=JuniordaLucinha&nome_politico=Junior%20da%20Lucinha
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=259&np=DrJorgeManaia&nome_politico=Dr.%20Jorge%20Manaia
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=336&np=MatheusFloriano&nome_politico=Matheus%20Floriano
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=336&np=MatheusFloriano&nome_politico=Matheus%20Floriano
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=267&np=TaniaBastos&nome_politico=T%E2nia%20Bastos
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=267&np=TaniaBastos&nome_politico=T%E2nia%20Bastos
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=291&np=ThiagoKRibeiro&nome_politico=Thiago%20K.%20Ribeiro
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=313&np=InaldoSilva&nome_politico=Inaldo%20Silva
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EM PAUTA
Cuidadores de pessoas do grupo de 
risco receberão vacina contra gripe
Com o objetivo de melho-

rar a segurança de ido-
sos, pessoas com deficiência, 
imunodeprimidos e com do-
enças crônicas, a vereadora 
Luciana Novaes (PT) apre-
sentou o Projeto de lei nº 
1.750/2020, que determina 
prioridade na vacinação con-
tra gripe para os cuidadores 
de pessoas do grupo de ris-
co, por conta do combate ao 
novo coronavírus. 

De acordo com a proposta, para trazer mais segurança a essas pes-
soas que têm a necessidade de cuidadores, a Secretaria Municipal de 
Saúde terá que promover ações de inclusão para esses que profissio-
nais também se vacinem. Embora a maior quantidade de cidadãos que 
irá se beneficiar da aprovação desse projeto seja idosa, há um grande 
número de pessoas que estão sob cuidados intensivos desses profis-

sionais, como as pessoas com deficiência 
ou acidentadas e que, além disso, pos-
suem problemas respiratórios. 

“É importante que os cuidadores sejam 
tratados com a mesma seriedade que seus 
atendidos, dessa forma, conseguiremos 
aumentar a proteção a essas pessoas que 
estão ainda mais vulneráveis neste mo-
mento”, disse a parlamentar. Além disso, 
segundo o projeto, para obter prioridade, 
o cuidador precisará apresentar uma de-
claração emitida pelo responsável ou pela 
própria pessoa cuidada. 

“Devemos vacinar os profissionais que estão em contato direto com pessoas que 
estão no grupo de risco de morte por coronavírus”

Vereadora Luciana Novaes

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/61cfba36badd71e40325853d005d331e?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/61cfba36badd71e40325853d005d331e?OpenDocument
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EM PAUTA
Serviços essenciais terão isenção 
de estacionamento e trânsito livre

Tramita na Câmara Municipal do Rio o 
Projeto de Lei nº 1.751/2020, de autoria 

da vereadora Teresa Bergher (CIDADANIA), 
que permite o trânsito livre e suspende a co-
brança de tarifa de estacionamento aos veí-
culos dos profissionais da área de saúde e de 
outros serviços públicos essenciais. 

O Decreto Federal nº 10.282/2020 clas-
sifica como atividades essenciais aquelas 
que são indispensáveis e inadiáveis para 
a sociedade, como: saúde, assistência 
social, segurança, coleta de lixo, trata-

mento de esgoto, iluminação pública, serviços funerários, transporte e 
entrega de cargas, serviços postais e controle de tráfego, entre outros.

A proposta estabelece que durante o período de pandemia de 
Covid-19 os profissionais de saúde, por serem considerados profis-
sionais indispensáveis e de serviços essenciais, poderão ter trân-
sito livre e ter a fatura do 
estacionamento abatida.

“O Projeto pretende ga-
rantir, aos profissionais 
da área de saúde e os de-
mais profissionais, confor-
me referidos no art. 3º do 
Decreto nº 10.282/2020, 
melhores condições de lo-
comoção, facilitando, as-
sim, o deslocamento desses 
profissionais, no momento 
de grave crise imposta pela 
pandemia de coronavírus”, 
justificou a parlamentar. 

“Temos que garantir aos profissionais da área de saúde e essenciais melhores 
condições de locomoção” - Vereadora Teresa Bergher

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/521516538d7e6f0e0325853d00504c71?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher


5

VEREADORES NAS REDES

Atenção
Caixa Econômica Federal libera aplicativo para cadastro do auxílio 
emergencial! [+]

Tânia Bastos
- 7 de abril

Oi Pessoal! Hoje é Dia Mundial da Conscientização do AUTISMO!
COMPARTILHE! Nos ajude, porque hoje não podem ter caminhadas!
Bjs a todos!

Paulo Messina
- 2 de abril

https://www.facebook.com/vereadorataniabastos/photos/a.768306369885267/2799912576724626/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBll6rh1sBV_wAt3ejAzddZLapbCetAATkBL4bolQwEgkgvgPagPQqNHbqT_QD1Rj6zlriiDy-B9alfEDTyFBqOMoRdMZ3LE7sKl3oIsF2c-nNQ7RjZO0LAzm9v5ip5ibBOzRnDPX7lCWYBs5gjhVNAGgOum_8gBNU_MvN3kLEw5xgSHjhkwLJIrsAtOsmHBsTBKT2F8nKa1hXM54hgvzCXkefMNCmQPAeUZLB7tL8noHM9Podl7qt8WYonfXaryTuIinrVFWKDsDInZLlwHMDfCQTrvjgzBMkXJ8L154IqLQanbezDMYTXK1MYcdaDbFXPZXZomB1JMNTwZBNg55aSKQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/sitedomessina/videos/2609251009396111/?__xts__%5B0%5D=68.ARCxAPceD2b4zhg-pi8T-IWGcg9Tny5ACmu0t6IMB1fBtqL96UG_KUOSXUmK4LmGvTKxL4qqPayZjBRKBRPRzTbl1cg0Qx_txQD-o10XTJSvzSdWmwjv91qkqIEj7aUwyuFD_MvBolRx_rDenV6bvvUZaxsrBZq4jIFt-kPDonnvferaWrqTpq1RYvaMJfWxcLB1BRNsGOK4Ee3OiP6RdNKc1SSlK1G8TN9cBDBganvVwLJsVOasDPx23xeHG88Az2PrfwtJ-WiUU7zCL5aj9m6BP35RERmNAEUPTdX8OpdIc6M9XROhgJT0hZzaHsM5DIfiKQTi-AEazWKMae6Xpubdlh7rQ62M-6gLmbsSm5Dvfp_lhoplTmhEuXg&__tn__=-R
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