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A Mesa Diretora do Legislativo 
carioca publicou a Resolução 

10.343/2020 para autorizar, a partir 
de segunda-feira (3), o retorno gradual 
e sucessivo das atividades presenciais. 
A medida retoma atividades que esta-
vam paradas, como CPIs e Comissões 
Especiais, estabelece horário e efetivo 
máximo para os setores, e mantém a 
prioridade para a votação de temas re-
ferentes à pandemia.

As sessões extraordinárias serão mistas e continuarão a ocorrer nas terças e 
quintas, das 15h às 18h, podendo haver convocações após esse horário. Cada 
vereador poderá optar entre participar de forma presencial ou por videoconfe-
rência. As matérias relacionadas à pandemia continuarão a tramitar em regime 
de urgência. 

A partir de agora, volta a contar o prazo de funcionamento das comissões 
temporárias, interrompido em 16 de março por conta da pandemia. As CPIs, 
Comissões Especiais e Comissões Permanentes poderão realizar reuniões em 
ambiente presencial ou virtual.

Os setores administrativos funcionarão de segunda a sexta, das 10h às 16h. 
Haverá rodízio de equipes para trabalhar de forma presencial, mas não poderá 
haver troca de membros entre as equipes para não ocorrer contaminação cru-
zada. Os servidores com mais de 60 anos ou que são portadores de comorbida-
des serão incluídos no grupo de dispensa de ponto.

Caso ocorra qualquer sintoma de gripe – como tosse, febre, dor de gargan-
ta e dificuldade para respirar – o servidor deve comparecer imediatamente à 
Divisão de Saúde. É dever de todos estar atentos às Regras de Ouro: higienizar 
as mãos antes e depois de cada atividade com sabão líquido ou álcool 70% em 
gel; somente retirar a máscara durante as refeições; manter o distanciamento 
de dois metros ou quatro metros quadrados e manter o ambiente arejado com 
portas e janelas abertas.

A Mesa Diretora poderá complementar a Resolução ou suspender o retor-
no das atividades presenciais, observando a evolução da pandemia e seguindo 
orientações dos órgãos de saúde pública e de vigilância sanitária.

EM PAUTA
Parlamentares retomam 
atividades presenciais 
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A prática de exercícios físicos melhora a saúde mental e previne causas 
de grupo de risco para a Covid-19, como obesidade, cardiopatia ou 

problemas respiratórios. Com o intuito de promover melhor qualidade de 
vida para os cariocas, o vereador Felipe Michel (PROGRESSISTAS) apresen-
tou o Projeto de Lei n° 1.788/2020, que reconhece como essencial para a 
população a prática de atividades físicas em estabelecimentos prestadores 
de serviços com essa finalidade e em espaços públicos.

Na proposta, o parlamentar explica que o funcionamento desses locais 
deverá seguir as normas sanitárias e de saúde dos órgãos oficiais. As con-
dições para o funcionamento incluem o afastamento mínimo de um metro 
e meio entre as pessoas. Quando o espaço físico for fechado, será limitado 
à lotação máxima de pessoas possível com o afastamento mínimo. Se hou-
ver utilização de equipamentos e espaços de uso comum, estes deverão 
ser permanentemente higienizados, evitando que diversas pessoas utili-
zem o mesmo equipamento sem higienização.

Caso haja necessidade de comunicação entre profissionais ou com outras 
pessoas, deverá ser assegurado o uso de equipamento de proteção indivi-
dual (EPI) que coíba o contágio. Fica proibida a prática de atividade física 
que necessite de contato físico entre pessoas. 

“A prática de atividade física é fundamental para o enfrentamento dos 
desafios oriundos da pandemia. Deve-se destacar que as principais causas 
dos grupos de riscos – idade, obesidade, problemas cardíacos, respirató-
rios e etc – são combatidas pela atividade física. Sendo assim, não resta a 
menor dúvida de que os estabelecimentos que prestem tais serviços são 
essenciais para o enfrentamento”, concluiu o parlamentar.

EM PAUTA
Locais que proporcionam atividades 

físicas poderão ser liberados

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=319&np=FelipeMichel&nome_politico=Felipe%20Michel
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/b019d00d2ef5d9340325854d0004b89d?OpenDocument
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A utilização de equipamentos de proteção pessoal (EPIs) é fundamen-
tal para mitigar o risco de contaminação por coronavírus. O vereador 

Reimont (PT) acredita que é dever da Prefeitura fornecer os equipamentos 
aos trabalhadores de setores que não puderam parar durante a pandemia 
e apresentou os Projetos de Lei n° 1.770/2020, 1.771/2020 e 1.772/2020. 
As medidas garantem a segurança de agentes comunitários de saúde, 
agentes de combate às endemias, além de motoristas, cobradores e pro-
fissionais de apoio no transporte público.

Os projetos obrigam o Poder Público a fornecer os EPIs aos trabalhadores 
expostos ao contágio do novo coronavírus. Os empregados terão o direi-
to de receber máscara cirúrgica; óculos de proteção ou protetor facial; e 
meios para higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou preparação 
alcoólica a 70%.

A exigência será obrigatória para beneficiar agentes comunitários de saúde, 
agentes de combate às endemias, além de motoristas, cobradores e profis-
sionais de apoio no transporte público, enquanto estiver vigente a situação 
de emergência na cidade em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

O parlamentar esclarece que o parlamento tem o dever de atuar na pro-
teção dos profissionais que não puderam interromper as atividades. “Com 
o avanço do novo coronavírus, a Câmara Municipal do Rio tem que definir 
orientações destinadas aos trabalhadores a respeito das medidas de pre-
venção e controle sobre o uso de equipamentos de proteção individual 
(EPIs) como forma de evitar contágio durante o serviço”, afirmou.

EM PAUTA
Prefeitura terá que fornecer 

EPIs a trabalhadores essenciais

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/5272bef2299f7fd2032585440071cc45?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/e10f34b5d4dfa3190325854400727289?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/9d3c0a63b7d37e500325854400732b2c?OpenDocument
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VEREADORES NAS REDES

Os profissionais de educação da rede municipal do Rio de Janeiro 
participaram nesta quinta-feira, dia 30, de assembleia e votação on-
-line convocadas pelo Sepe-RJ e aprovaram a proposta de entrar em 
greve à medida que forem convocados para o retorno das atividades 
escolares presenciais nas escolas, previstas pela prefeitura a partir de 
3 de agosto.

profceliolupparelli
- 30 de julho

MAIS UMA PRESTAÇÃO DE CONTAS!
Participei da Frente Parlamentar Contra Remoções, Despejos e Vio-
lação do Direito à Moradia, em um debate que chamou a atenção 
para as comunidades que enfrentam remoções, buscando fortalecer 
a comunicação entre moradores de favelas, movimentos sociais e au-
toridades municipais. [+]

Veronica Costa
- 29 de julho

https://www.instagram.com/p/CDSJDm_J2vB/
https://www.facebook.com/veronicacostaoficial/photos/a.271439256259150/3250355458367500/?type=3&theater
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