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EM PAUTA
Vereadores querem liberar 

esportes na orla

A Prefeitura divulgou o cronograma de reabertura das atividades na cidade, 
mas alguns critérios e a sequência da retomada têm sido questionados 

pelos parlamentares. Um grupo de vereadores acredita que as atividades re-
alizadas em ambientes abertos são mais seguras e devem ser autorizadas ao 
mesmo tempo em que as praticadas em locais fechados. Eles apresentaram o 
Projeto de Lei n° 1.852/2020, para permitir a utilização da orla da cidade.   

A medida autoriza o acesso para lazer ou prática de esportes em todas as 
praias da cidade do Rio de Janeiro – incluindo as faixas de areia, calçadas, ciclo-
vias e o mar – enquanto os shoppings, estabelecimentos comerciais ou templos 
religiosos estiverem autorizados a funcionar, ainda que parcialmente.

A Prefeitura terá que fiscalizar a orla para garantir o cumprimento das Regras 
de Ouro pela população. 

“Neste período de combate ao coronavírus, enquanto estamos tomando uma 
série de medidas para mitigar seus efeitos na sociedade, temos a questão do 
isolamento social e a redução drástica das atividades econômicas. Permitir que 
a população tenha acesso ao maior patrimônio social da cidade de forma segu-
ra mostra-se mais uma ferramenta na retomada da nossa economia aliada ao 
combate à Covid-19, sendo fundamental o respeito às Regras de Ouro estabe-
lecidas pela Prefeitura do Rio”, afirmam os autores.

A medida foi apresentada pelos vereadores Thiago K. Ribeiro (DEM), Carlo 
Caiado (DEM), Cesar Maia (DEM), Prof. Célio Lupparelli (DEM), Willian Coelho 
(DC) e Luiz Carlos Ramos Filho (PMN).

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/1030c738cddc1d2a032585a50071c859?OpenDocument
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=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
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
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=283&np=WillianCoelho&nome_politico=Willian%20Coelho
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
Prefeitura terá que distribuir 

máscaras a moradores de rua
A vereadora Teresa Bergher (CIDADANIA) tem alertado para o 

crescente número de moradores em situação de rua na cidade. 
Para mitigar o risco de contaminação por coronavírus e proteger 
esta parcela mais vulnerável da população, a parlamentar apresen-
tou o Projeto de Lei n° 1.835/2020, que obriga o fornecimento de 
máscaras durante todo o período da pandemia.

A responsabilidade pela distribuição será da Prefeitura, que deve-
rá entregar as máscaras cirúrgicas faciais para todas as pessoas em 
situação de rua. O Poder Executivo deverá distribuir máscaras nas 
instituições de abrigamento e, também, nas ruas da cidade.

A parlamentar afirma que a quan-
tidade de moradores em situação de 
rua tem aumentado no município, re-
sultado de décadas de abandono, mas 
a exposição à pandemia tornou ainda 
mais grave as condições de saúde dos 
moradores.

“Há milhares de pessoas em situação 
de rua na cidade do Rio de Janeiro, 
que vivem diariamente em uma situ-
ação de extrema vulnerabilidade. Um 
número incalculável desses morado-
res está totalmente largado e aban-
donado à própria sorte. Nos últimos 
meses, estes moradores tiveram suas 
situações agravadas com a pandemia 
do novo coronavírus. De acordo com 
as condições precárias de sobrevivên-
cia a que são submetidos, estão mais 
expostos aos riscos de contágio e de-
senvolvimento da doença. O uso de 
máscaras faciais, além de obrigatório, 
é essencial para proteção dessa popu-
lação no combate à pandemia do novo 
coronavírus”, afirmou.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/6d1a18c2953dc5a303258591004a83ed?OpenDocument
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O uso das máscaras cirúrgicas é recomendado para a população em geral 
durante a pandemia de Covid-19 como medida de prevenção para reduzir 
o ritmo de contágio. Para estimular a fabricação do produto, o vereador 
Major Elitusalem (PSC) apresentou o Projeto de Lei nº 1.722/2020, que 
institui a isenção de impostos para a produção imediata de máscaras de 
proteção do tipo cirúrgico, com o objetivo de distribuir e atender a todos 
os cidadãos do município. 

A medida determina a produção das máscaras de proteção pessoal, do 
tipo cirúrgico, pelas indústrias de fabricação, para distribuir a servidores 
municipais; agentes da segurança pública; agentes da saúde; agentes da 
educação; ou qualquer pessoa civil que solicitar, do infante juvenil a idade 
avançada. 

As empresas que confeccionarem as máscaras para a população ficarão 
isentas de taxas e impostos neste ano, inclusive do pagamento do IPTU.

Na justificativa do projeto, o parlamentar afirma que todas as pessoas, 
inclusive os servidores municipais e a população em geral, devem utilizar 
as máscaras para aumentar a prevenção e diminuir o número de pessoas 
infectadas. “Muitas pessoas necessitam exercer suas atividades a fim de 
garantir a ordem pública, como os policiais militares e os guardas munici-
pais, e prestar assistência médica, como os agentes da saúde. Isso requer a 
disponibilização de máscaras de proteção em grande quantidade visando 
a atender a necessidade do uso e a troca, que deve ser realizada a cada 
duas horas”. 

EM PAUTA
Fabricantes de máscaras contra coronavírus 

receberão isenção de impostos

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=332&np=MajorElitusalem&nome_politico=Major%20Elitusalem
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/9f770129a95c6bd2032585330055a48c?OpenDocument
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DA TRIBUNA

“A crise provocada pela pandemia vai 
aumentar a violência. Precisamos vol-
tar a discutir o projeto de armamento 
da Guarda Municipal” 
Jones Moura (PSD)

“Em 10 anos de Guerra do Vietnã, 
foram quase 60 mil soldados esta-
dunidenses mortos. Em quatro meses 
de pandemia, nós passamos de 80 
mil brasileiros mortos.” 
Renato Cinco (PSOL)

“É absurda a qualidade da cesta bási-
ca. A Milano está há décadas fornecen-

do merenda escolar de péssima qualida-
de e já foi alvo de pelo menos duas CPIs 

na Câmara” 
Teresa Bergher (CIDADANIA)

“O número de animais abandonados 
aumentou durante a pandemia e as 

ONGs estão sobrecarregadas. O Poder 
Público tem que fazer a sua parte” 

Luiz Carlos Ramos Filho (PMN)
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