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Em 2020, o mundo foi surpreendido com a pandemia de Covid-19, 
que obrigou pessoas, empresas e instituições a se reinventarem 

para fazer frente a essa calamidade. 
Neste sentido, a internet, por meio 
das redes sociais, foi a grande pro-
tagonista, garantindo que as pesso-
as permaneçam conectadas e com 
rápido acesso às informações.
E com a Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro não foi diferente. Em sessões 
plenárias virtuais, os vereadores não 
se furtaram a apresentar soluções le-
gislativas para garantir a saúde, a renda e a qualidade de vida de todos os 
cariocas. Em poucos dias, foi possível realizar a primeira sessão virtual do 
Legislativo carioca, no dia 22 de março. 
Inicialmente com cobertura em tempo real pelo perfil do Twitter da insti-
tuição – @camarario – logo em seguida as sessões plenárias passaram a ser 
transmitidas ao vivo pelo canal de TV do Legislativo, no seu perfil da Rio TV 
Câmara no Youtube.  Seis meses depois, as sessões virtuais são agora semi-
presenciais. Os vereadores também promovem audiências públicas, oitivas 
das comissões parlamentares de inquérito e até mesmo reuniões para aná-
lise e parecer de proposições.  
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TWITTERTWITTER

1.694.000 Impressões12.040 Seguidores 2.500 Tweets

Logo no início da pandemia, o Legislativo carioca estruturou, 
rapidamente, suas sessões virtuais, e usou de suas redes sociais 
para alcançar o cidadão carioca. O resultado foi o crescimento 
e a consolidação das redes sociais, em especial o Twitter, que 
acompanha, em tempo real, as discussões e votações dos pro-
jetos que têm ajudado a cidade a enfrentar a Covid-19. Veja os 
números do período de março a setembro de 2020.

Câmara Municipal Rio          @camarario . 1h

120 88 251 73

número de 
vezes que uma 
publicação é 
visualizada

32.709

2.500

3.815 

Visitas

Mensagens 
publicadas

Menções à 
Câmara do Rio

https://twitter.com/camarario?lang=en
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Atualmente com quase 20 mil seguidores, a rede social mais utilizada mun-
dialmente foi o principal canal de comunicação da Câmara do Rio com o 

cidadão carioca, em especial, com os servidores municipais que acompanharam 
diariamente as atividades legislativas virtuais e semipresenciais, e, ainda, as ações 
para o retorno para as atividades presenciais.
Além de divulgar as legislações aprovadas pelos vereadores do Rio com foco no 
combate à pandemia, campanhas institucionais foram produzidas pela equipe 
da Assessoria de Comunicação da CMRJ abordando os temas: trabalhadores que 
exercem atividades essenciais (#heróisdacidade), o Rio de Janeiro após a pande-
mia (#rionopóspandemia), e, ainda, a campanha educativa sobre boas práticas 
diárias para a prevenção ao coronavírus (#asaúdedetodosdependedevocê). 

Agregando valor à agenda cultural da 
cidade neste período de pandemia, 
quando diversos espaços de lazer e vi-
sitação estavam fechados ao público, 
disponibilizamos para turistas e cario-
cas uma visita virtual ao Palácio Pedro 
Ernesto, sede do Legislativo municipal.  
(http://www.camara.rj.gov.br/visita_virtual.php)

CONHEÇA NOSSOS NÚMEROS:CONHEÇA NOSSOS NÚMEROS:
No período de março a setembro de No período de março a setembro de 
2020, aumento de mais de 10% de segui-2020, aumento de mais de 10% de segui-
dores em relação ao mesmo período no dores em relação ao mesmo período no 
ano anterior (15.100 / 16.720 seguidores)ano anterior (15.100 / 16.720 seguidores)

POSTS COM MAIOR NÚMERO  POSTS COM MAIOR NÚMERO  
DE VISUALIZAÇÕES:DE VISUALIZAÇÕES:

#Lei Aprovada: extensão do Cartão 
Família Carioca para autônomos, 
ambulantes e microempreendedores 
(13.065 pessoas alcançadas)

#Lei Aprovada: programa de 
distribuição de ração aos animais 
(3.900 pessoas alcançadas)

#Vídeo economia orçamentária: 
além das 6.300 pessoas alcançadas, 
teve 600 minutos de visualização.

FACEBOOKFACEBOOK

https://twitter.com/camarario?lang=en
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INSTAGRAMINSTAGRAM

Desde que foram determinadas as medidas de isola-
mento social, em março deste ano, a Assessoria de 

Comunicação da Câmara do Rio produziu 274 posts para o 
seu perfil no Instagram, que já conta com 4.209 seguido-
res. Estas postagens alcançaram mais de 80 mil pessoas.
Nesse período, foram realizados 65 vídeos que, juntos, tive-
ram mais de 5.600 visualizações. Destaque para os 19 vídeos 
da campanha “Novo Normal” e os 24 da campanha “Heróis 
da Cidade”, que tiveram quase 3.500 visualizações no total.
Um dos posts que mais chamou a atenção do público foi o 
que trata das medidas de descontaminação dos setores da 
Câmara do Rio para o retorno seguro dos seus funcionários 
às atividades presenciais. Foi o post mais curtido nos últimos 
seis meses e teve um alcance de mais de 1.000 pessoas.

ALCANCE: 80.000 ALCANCE: 80.000 pessoaspessoas

https://www.instagram.com/camarario
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#LEISAPROVADAS#LEISAPROVADAS

Lei nº 6735/2020 - Cria o Fundo Emergencial de Combate à Co-
vid-19 (FECC) para enfrentar os efeitos da pandemia do novo coro-
navírus no município do Rio de Janeiro.

Lei nº  6758/2020 - Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicio-
nal especial para o Fundo Municipal de Solidariedade (FUNSOLRIO) e 
para o Fundo Emergencial de Combate à Covid-19 (FECC), destinado 
ao enfrentamento dos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Veja abaixo as principais leis aprovadas que tra-
tam desde a criação de fundos especiais a gra-

tificações a profissionais de saúde, cuidado com animais, 
combate ao coronavírus nas favelas, defesa do consumidor 
e atenção a deficientes e portadores de espectro autista.

FUNDOS  MUNICIPAIS

Lei nº 6764/2020 - Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adi-
cional especial para o Fundo Municipal de Cultura (FMC). A Prefei-
tura estima beneficiar cerca de 10 mil artistas com o pagamento 
de três parcelas no valor de R$ 600. A renda será paga com recur-
sos da Lei Aldir Blanc, que destinará R$ 39, 4 milhões para a cidade.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/11ff6b85419abaac0325854a00631a13?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/c59482acfa32a052032585a700690718?OpenDocument&Highlight=0,6758%2F2020
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/ebca04dcecad620b032585c800729933?OpenDocument&Highlight=0,6764%2F2020
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Lei nº 6768/2020  
Cria a gratificação extraordinária aos 
servidores da saúde durante a vigên-
cia do estado de calamidade pública 

decorrente do coronavírus.

PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Lei nº  6766/2020  
Institui o Programa de Doação de 
Ração aos Animais em virtude da 
pandemia.

DEFICIENTES 

Lei nº 6762/2020 - Assegura às pessoas 
com deficiências físicas, visuais, auditivas, 
mentais e com transtorno do espectro au-
tista, que sejam impossibilitadas de loco-
moção e autodeterminação, uma identifi-
cação diferenciada ao serem recebidas nas 
unidades de saúde municipais e privadas, 
incluindo hospitais de campanha, durante 
a pandemia de Covid-19.

Lei nº 6771/2020 - Garante o incentivo, via fomento 
direto ou via fomento por renúncia fiscal, a projetos cul-
turais que tenham sido aprovados para realização em 
2020 dentro dos prazos estabelecidos nos editais, es-
tando eles em fase de pré-produção, produção, execu-
ção em andamento, pré-estreia, estreia ou temporada.

Lei nº 6769/2020 - Determina que, durante o estado 
de calamidade pública ou de emergência, o Poder 
Executivo concederá benefício financeiro aos traba-
lhadores do audiovisual que exerçam suas atividades, 
seja na forma de autônomo ou de pessoa jurídica.

CULTURA

GRATIFICAÇÃO

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/60fb397465307813032585d1006e62a6?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/a8434e493960f7f1032585ce006b5e78?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/785d146557fde802032585c30073eb7a?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/16dba042172e0ee4032585d800760bb2?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/312a3c02f708b3e8032585d1006f62c6?OpenDocument
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Lei nº 6757/2020 - Dispõe sobre a obri-
gatoriedade das empresas prestadoras 
de serviços de entrega de alimentos 
on-line (delivery) a aceitarem em suas 
plataformas o cadastramento apenas de 
estabelecimentos que estejam devida-
mente licenciados pelo Poder Executivo.

Lei nº 6742/2020 - Dispõe sobre a 
aplicação de sanções aos estabele-
cimentos comerciais por majoração 
abusiva de preços de produtos essen-
ciais à saúde durante o período de ca-
lamidade pública.

Lei nº  6760/2020 - Dispõe sobre a criação de Programa Emergencial de Combate 
ao Coronavírus nas Favelas e Comunidades durante pandemia. O objetivo é garantir 
que moradores desses espaços tenham acesso a direitos básicos como: a coleta de 
lixo e limpeza e desinfecção de ruas, vielas e áreas externas; a divulgação de informa-
ções sobre medidas de prevenção; o acesso à alimentação, aos serviços de saúde, ao 
saneamento básico e água, e aos EPIs; assim como a garantia de condições para que 
pessoas do grupo de risco possam cumprir o isolamento social.

Lei Complementar nº 221/2020 
Dispõe sobre a segurança dos morado-
res de conjuntos residenciais de baixa 
renda a partir da pandemia do coronaví-
rus. A lei inclui o reparo e a recuperação 
de conjuntos residenciais de baixa renda 
no cronograma de obras da Prefeitura, a 
prioridade será determinada pela con-
dição do risco estrutural da edificação, 
apontada em laudo técnico.

COMUNIDADES

Lei nº  6772/2020 - Dispõe sobre o parce-
lamento de multas de trânsito no âmbito 
do município do Rio de Janeiro, conside-
rando a crise econômica oriunda da pan-
demia do novo coronavírus.

CONSUMIDOR

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/e180b70ca27ae29e0325859e007e5120?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/ae717816fb890c960325856f003d80ad?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/5ec66d749df9849f032585b400496e62?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/e01a786afec7556c032585ec00660e06?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/8ef751df6f19864e032585e300457931?OpenDocument


9

Lei nº  6737/2020 
Desvincula receitas do Executivo municipal no 
exercício de 2020 instituídas por legislações 
municipais e dá outras providências. Diante 
da necessidade de ampliar gastos com saúde 
e da possível queda de arrecadação, a Prefei-
tura apresentou esse projeto, que autoriza a 
suspensão de todas as vinculações de receitas 
instituídas pela legislação municipal.

Lei nº 6752/2020 - Concede isenção da Taxa 
de Uso de Área Pública (TUAP) referente ao 
3º trimestre de 2020 aos trabalhadores e es-
tabelecimentos que exploram mesa e cadei-
ra, cujas atividades econômicas foram impe-
didas ou restringidas parcial ou totalmente 
pela pandemia.

ORÇAMENTO

TRANSPARÊNCIA

Lei nº 6777/2020 - Institui o Portal 
da Transparência de Inventário dos 
Bens Adquiridos durante a pandemia 
de Covid-19, destinado ao controle 
social da aquisição, funcionamento e 
destinação de todos os bens móveis 
ou imóveis, contendo informações 
detalhadas que indiquem origem, 
data da aquisição, valor, vida útil, ór-
gão/unidade responsável pela pos-
se, utilização e guarda.

SERVIDOR

Emenda à Lei Orgânica nº 34/2020
Fica suspensa a contagem do prazo 
de validade dos concursos públicos 
realizados e ainda não finalizados 
no município do Rio de Janeiro, a 
contar do dia 17 de março de 2020, 
até o término da vigência da situa-
ção de emergência.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/00a898e447aec3460325855a00716b11?OpenDocument
https://bit.ly/3jEHyuo
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/69665364e0117dbd032585e6005e3e73?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/c06e1bc16ecace0b03258567007be4f4?OpenDocument
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