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Os trabalhadores que 
atuam na área da saú-

de são os profissionais mais 
expostos à contaminação 
por coronavírus. O risco é 
permanente não apenas 
para médicos e enfermei-
ros, mas também àqueles 
que realizam o primeiro 
atendimento dos pacien-
tes. Para mitigar o risco, um 
grupo de vereadores apre-
sentou o Projeto de Lei nº 
1.789/2020, que obriga a 
instalação de barreiras físi-
cas nas unidades de saúde.

De acordo com a medida, a Prefeitura deverá, imediatamente, instalar 
alguma proteção em mesas e estações de atendimento ao público nos 
serviços de triagem, atendimento da Equipe de Resposta Rápida e “Pos-
so Ajudar” das unidades de saúde. A proteção poderá ser uma janela ou 
qualquer barreira física de plástico, vidro ou outro material que reduza a 
exposição ao coronavírus.

Os trabalhadores ficarão desobrigados de ocupar as estações de trabalho 
enquanto não houver a barreira de proteção, e deverão realizar os atendi-
mentos em outro local com o afastamento recomendado de um metro e 
meio ou protegidos por meio alternativo. A medida ainda concede aos pro-
fissionais da saúde preferência e prioridade no fornecimento e distribuição 
de equipamentos de proteção individuais pelo Poder Executivo.

Os autores do projeto informam que “a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda o uso de barreiras físicas para reduzir a 
exposição dos trabalhadores da saúde à Covid-19 em áreas de pri-
meiro atendimento aos pacientes, tais como triagem e mesas de 
recepção”. 

A medida foi apresentada pelos vereadores Tarcísio Motta (PSOL), Pau-
lo Pinheiro (PSOL), Babá (PSOL), Dr. Marcos Paulo (PSOL), Leonel Brizola 
(PSOL), Renato Cinco (PSOL) e Prof. Célio Lupparelli (DEM).

Barreira de proteção para profissionais 
em unidades de saúde

EM PAUTA

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/95af0b256c2a3eb60325854d00810592?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/95af0b256c2a3eb60325854d00810592?OpenDocument
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=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
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=301&np=Baba&nome_politico=Bab%E1
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=255&np=LeonelBrizola&nome_politico=Leonel%20Brizola
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=296&np=RenatoCinco&nome_politico=Renato%20Cinco
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=250&np=ProfCelioLupparelli&nome_politico=Prof.C%E9lio%20Lupparelli
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A dificuldade financeira que os trabalhadores do país estão enfrentan-
do motivou o vereador Marcelo Arar (PTB) a apresentar o Projeto de 

Lei nº 1.785/2020, que visa à distribuição de cestas básicas de higiene e de 
alimentação a profissionais que possuem remuneração diária, enquanto 
perdurar a pandemia de coronavírus.

A proposta tem como objetivo minimizar o impacto do peso da alimen-
tação e suprir as necessidades básicas de higiene de todas essas famílias 
contempladas, além de colaborar com o apoio psicológico e de amparo 
durante a pandemia.  

O apoio será fornecido aos profissionais de educação física, professores 
de artes marciais, taxistas, vigilantes, seguranças, garçons, vendedores am-
bulantes e barraqueiros de praia, além de outras categorias escolhidas pela 
Prefeitura, desde que tenham remuneração diária. Esse benefício será man-
tido pelo Poder Executivo, por meio das secretarias envolvidas – como a Se-
cretaria Municipal da Casa Civil (CVL) e a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos (SMASDH) – e convênio com instituições privadas.

O parlamentar esclarece que “em momentos excepcionais e de crise, 
muitas vezes a solução também precisa ser excepcional. Temos que suprir 
de imediato o sofrimento de uma perda de renda, principalmente de cate-
gorias que buscam a sua remuneração de forma diária. A economia brasi-
leira estará vivenciando um caos nos próximos meses. Um processo grave 
de recessão assolará o país e teremos mais de 20 milhões de desemprega-

dos. Além disso, temos 
que encarar que muitas 
grandes empresas estão 
prestes a falir, a retoma-
da será lenta e o cami-
nho bem longo. Por essa 
razão, cabe à Prefeitura 
orientar e criar mecanis-
mos para amparar es-
ses trabalhadores, para 
que de fato tornemos a 
nossa cidade ainda mais 
maravilhosa”.

EM PAUTA
Profissionais de remuneração diária 

poderão receber cesta básica

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/2597008ad31934cd0325854b006271d7?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/2597008ad31934cd0325854b006271d7?OpenDocument
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Parlamentares do Legislativo 
municipal iniciaram, na últi-

ma terça-feira (12), a discussão 
sobre a criação de crédito adi-
cional para executar as despesas 
de dois fundos para combater a 
pandemia de coronavírus e am-
pliar as ações de assistência so-
cial na cidade. A proposta está 
prevista no Projeto de Lei nº 
1.746/2020, de autoria do Po-
der Executivo, que ainda precisa 
ser votada em primeira e segun-
da discussão.

A medida autoriza a abertura 
de dois créditos adicionais no ano de 2020: um deles em favor da Secreta-
ria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), destina-
do ao Fundo Municipal de Solidariedade (FunsolRio); e outro em favor da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), destinado ao Fundo Emergencial de 
Combate à Covid-19 (FECC). 

A vereadora Rosa Fernandes (PSC) aproveitou o debate para cobrar mais 
transparência nos gastos da Prefeitura, em especial na aplicação dos fun-
dos criados recentemente pelo Legislativo municipal. “Transparência im-
plica em apresentação da arrecadação e dos gastos que ocorrerão com 
recursos deste fundo. Não é só a Câmara do Rio quem deve ter acesso a 
estas informações, mas também a população como um todo. O sistema de 
transparência dos gastos e da arrecadação é fundamental. Vou trabalhar 
para que possamos combater a pandemia, mas com controle e transparên-
cia”, afirmou.

De acordo com o chefe do Poder Executivo, “o objetivo é autorizar a 
abertura de crédito adicional especial ainda neste exercício para que seja 
possível receber os recursos financeiros provenientes de contribuições de 
mantenedores e patrocinadores, pessoas jurídicas ou físicas, bem como 
convênios e afins, firmados com órgãos federais, estaduais e entidades pú-
blicas ou privadas, financiadoras nacionais ou estrangeiras”.

EM PAUTA
Abertura de crédito para 

combate à pandemia

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/d474b2c0eb634fee032585380078d0f4?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/d474b2c0eb634fee032585380078d0f4?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
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DA TRIBUNA

“As pessoas ainda não têm noção 
da gravidade da situação e não 
estão respeitando o isolamento 
social” 
Inaldo Silva (Republicanos)

“O ensino a distância não substitui a 
sala de aula e, como a nossa socie-
dade é desigual, o acesso à internet 
dos estudantes também é” 
Renato Cinco (PSOL)

“Os prestadores de serviço das unidades 
de saúde, como maqueiros e auxiliares 

de serviços gerais, estão sem receber 
pagamentos há quase cinco meses” 

Rosa Fernandes (PSC)

“Vou apresentar um projeto para que a 
Prefeitura faça a requisição adminis-
trativa dos leitos ociosos de hospitais 

particulares” 
Dr. Carlos Eduardo (PODE)



Boletim Legislativo:
Publicação da Assessoria 
de Comunicação Social da 
Câmara Municipal do Rio  

de Janeiro

Jornalista Responsável:
Anette Silva

788/DRT - PA

Assessora de Imprensa:
Elza Calazans 

Editor:
Flavio Oliveira

Jornalistas:
Alexandre Fernandes

Claudia Costa

Mariana Mazza
Michele Victer

Verônica Mondarto
Arte e Fotografia:
Adriana Andrade
Antonio Molisani
Eduardo Barreto
Flávio Marroso

Renan Olaz
 

Diagramação:
Adriano Souza

João Guimarães
Leandro Müller Lima

Estagiários:
Ana Luiza Abreu

Júlia Maia 
Rachel Mattos

www.camara.rj.gov.br

http://www.camara.rj.gov.br
http://www.youtube.com/tvcamarario
http://www.twitter.com/camarario
http://www.facebook.com/camarario
https://soundcloud.com/camarario
https://www.flickr.com/photos/camarario/albums/
http://www.instagram.com/camarario

