
Ano I • nº 25 • Terça-feira, 05 de maio de 2020

LEIA NESTA EDIÇÃO:

Prefeitura concederá crédito 
a empresas que preservarem 

empregos e salários
pág. 2

Famílias de baixa renda 
terão gratuidade em 
serviços funerários

pág. 3

Prazo de concursos 
públicos ficará suspenso 

durante pandemia 
pág. 4



2

Parlamentares da Câmara do Rio querem combater a pandemia de co-
ronavírus e ao mesmo tempo  proteger a população carioca de dois 

grandes riscos: a perda do emprego ou a redução do salário. Para ajudar na 
manutenção de renda da população, os vereadores apresentaram o Proje-
to de Lei nº 1.786/2020, que cria uma política de concessão de microcré-
dito a empresários e trabalhadores.

Os empréstimos serão concedidos por meio da Agência de Fomento do 
Município do Rio de Janeiro S/A (Fomenta Rio) e poderão beneficiar tra-
balhadores autônomos, microempreendedores individuais e micro e pe-
quenas empresas, desde que comprovem queda de faturamento durante 
a pandemia. As empresas somente poderão receber o crédito se manti-
verem os empregos e os salários existentes antes do início do estado de 
calamidade pública ou emergência.

A taxa de juros do crédito será subsidiada e não poderá ser maior do que 
a Selic. As despesas poderão ser pagas por meio da suspensão do paga-
mento da dívida municipal.

Os autores da medida destacam que a concessão de empréstimos 
pode ser uma nova receita para a Fomenta Rio, considerando que a 
Prefeitura está postergando o pagamento da dívida com a Caixa Eco-
nômica e o BNDES. 

A medida foi apresentada pelos vereadores Paulo Messina (MDB), Ra-
fael Aloisio Freitas (CIDADANIA), Átila A. Nunes (DEM), Rosa Fernandes 
(PSC), Marcelo Arar (PTB), Felipe Michel (PP), Dr. Jorge Manaia (PP), Tar-
císio Motta (PSOL), Leonel Brizola (PSOL), Dr. Gilberto (PTC), Jorge Feli-
ppe (DEM), Willian Coelho (DC), Inaldo Silva (REPUBLICANOS), Matheus 
Floriano (PSD), Teresa Bergher (CIDADANIA), Prof. Célio Lupparelli (DEM), 
Marcelino D’Almeida (PP), Major Elitusalem (PSC), Luciana Novaes (PT), 
Alexandre Isquierdo (DEM), Tânia Bastos (REPUBLICANOS), João Mendes 
de Jesus (REPUBLICANOS) e Vera Lins (PP).

A Fomenta Rio foi criada por meio da Lei nº 6.348/2018 com o objetivo 
de atrair investimentos, estimular a geração de empregos e melhorar o am-
biente de negócios na cidade. Entre as atividades da agência, estão: a iden-
tificação de projetos, a apresentação de propostas e a busca por parceiros 
que contribuam para o desenvolvimento econômico e social.
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EM PAUTA
Famílias de baixa renda terão 

gratuidade em serviços funerários
O crescente número de mor-

tos pelo coronavírus e a di-
ficuldade financeira encontrada 
por muitos familiares para pro-
videnciar o enterro motivaram 
um grupo de parlamentares a 
apresentar o Projeto de Lei nº 
1.791/2020, que cria o progra-
ma de assistência aos serviços 
funerários para pessoas de bai-
xa renda, vítimas de Covid-19 
no município.

Terão direito ao benefício os familiares que comprovarem a inscrição em 
auxílios governamentais e programas sociais. A gratuidade incluirá o ve-
lório, o sepultamento, a isenção de taxas de fornecimento de caixão, o 
transporte funerário, a utilização de capela, uma coroa de flores, a coloca-
ção de placa de identificação e outros serviços inerentes que garantam a 
dignidade e o respeito à família beneficiária. 

Para ter direito à gratuidade, os familiares deverão procurar a empresa 
funerária, preencher um formulário próprio da concessionária e apresen-
tá-lo em uma das unidades de Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS). A funerária fornecerá ao requerente a lista de documentos para a 
isenção dos serviços, os requisitos para a concessão do benefício e o ende-
reço das unidades de CRAS, de acordo com sua área de abrangência. 

A medida foi apresentada pelos vereadores Jair da Mendes Gomes (PMN), 
Dr. Jorge Manaia (PP), Dr. Carlos Eduardo (PODE), Cesar Maia (DEM), Dr. 
Jairinho (SOLIDARIEDADE), Fernando William (PDT), Prof. Célio Lupparelli 
(DEM), Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA), Felipe Michel (PP), Marcello Si-
ciliano (sem partido), Professor Adalmir (PP), Jones Moura (PSD), Tânia Bas-
tos (REPUBLICANOS), Jorge Felippe (DEM), Luciana Novaes (PT), Matheus 
Floriano (PSD), Fátima da Solidariedade (SOLIDARIEDADE), Átila A. Nunes 
(DEM), Renato Moura (PATRIOTA), Paulo Pinheiro (PSOL), Luiz Carlos Ramos 
Filho (PMN), Eliseu Kessler (PSD), Marcelo Arar (PTB), Junior da Lucinha 
(PL), Major Elitusalem (PSC), Vera Lins (PP) e Veronica Costa (DEM).
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EM PAUTA
Prazo de concursos públicos ficará 

suspenso durante pandemia
A Câmara do Rio aprovou em primeira discussão, na última quinta-feira 

(30), o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 40/2020, que suspende 
a contagem do prazo de validade dos concursos públicos. A medida ainda 
precisa ser aprovada em segunda discussão para entrar em vigor.

A suspensão do prazo dos concursos realizados e ainda não finalizados 
será efetuada a partir do dia 17 de março de 2020 e se estenderá até o 
encerramento da situação de emergência na cidade. Embora o prazo fique 
suspenso, a medida não proibirá o andamento do certame.

Um dos autores do projeto, o vereador Thiago K. Ribeiro (DEM) es-
clarece que a medida evitará o prejuízo que os concurseiros podem so-
frer com a perda do tempo, mas não 
impedirá que os aprovados na área da 
saúde sejam convocados, caso neces-
sário. Também são autores os verea-
dores Cesar Maia (DEM), Dr. Jairinho 
(SOLIDARIEDADE), Felipe Michel (PP), 
Fernando William (PDT), Prof. Célio Lu-
pparelli (DEM), Dr. Gilberto (PTC), Dr. 
Carlos Eduardo (PODE), Paulo Messi-
na (MDB), Rosa Fernandes (PSC), Luiz 
Carlos Ramos Filho (PMN), Rafael Aloi-
sio Freitas (CIDADANIA), Jones Moura 
(PSD), Professor Adalmir (PP), Mar-
cello Siciliano (sem partido), Willian 
Coelho (DC), Marcelino D’Almeida 
(PP), Dr. Jorge Manaia (PP), Teresa Ber-
gher (CIDADANIA), Matheus Floriano 
(PSD), Vera Lins (PP), João Mendes de 
Jesus (REPUBLICANOS), Luciana Nova-
es (PT), Junior da Lucinha (PL), Tânia 
Bastos (REPUBLICANOS), Welington 
Dias (PDT), Marcelo Arar (PTB), Fátima 
da Solidariedade (SOLIDARIEDADE), 
Tarcísio Motta (PSOL) e Inaldo Silva 
(REPUBLICANOS).
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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=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=313&np=InaldoSilva&nome_politico=Inaldo%20Silva
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DA TRIBUNA

“Existem muitas unidades munici-
pais que estão precisando de equi-
pamento, que têm áreas ociosas e 
leitos que não são utilizados” 
Rosa Fernandes (PSC)

“Os bancos têm que pagar o que devem 
ao município. A dívida dos maiores 
bancos do país com a cidade soma R$ 
1,1 bilhão” 
Renato Cinco (PSOL)

“É muito mais rápido colocar em funciona-
mento as unidades federais, onde já têm 

profissionais e equipamentos presentes, do 
que criar outra estrutura grande” 

Dr. Gilberto (PTC)

“A Câmara do Rio abriu mão de quase 
meio bilhão de reais em quatro anos 

e agora doa, mensalmente, um pouco 
mais de R$ 1 milhão” 

Inaldo Silva (REPUBLICANOS)
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