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Devido à grande procura por vagas em creches, foi aprovada na Câma-
ra do Rio a Lei nº 6.701/2020, dos vereadores Petra (PDT) e Professor 

Adalmir (PSDB). A legislação institui o Programa Educação Infantil para To-
dos, que oferece vagas em creches da rede particular de ensino, mediante 
parceria público-privada (PPP). 

O programa é destinado ao atendimento da demanda excedente à oferta de 
vagas às crianças nas listas de espera das creches municipais. As escolas interes-
sadas em firmar parceria deverão se cadastrar junto à Secretaria Municipal de 
Educação (SME), informando a disponibilidade de vagas.

“A utilização da estrutura já existente do setor privado se mostra como um 
mecanismo de melhor utilização das verbas públicas, com um investimento 
muito mais baixo e relativamente constante, sem a necessidade de alocação de 
grandes recursos para a construção dos prédios e estruturas necessárias. Con-
siderando a grave conjuntura financeira atual, ações e iniciativas como estas se 
mostram importantes, pois atendem à demanda daqueles que dela necessi-
tam”, justificam os parlamentares. 

Ao consolidar o convênio, as instituições serão responsáveis e obrigadas a 
manter sob sua guarda e proteção o menor até ser devolvido aos responsá-
veis ou uma pessoa de sua 
família, ministrar suporte 
pedagógico à criança sob 
supervisão da SME, não 
cobrar qualquer taxa de 
natureza dos alunos bene-
ficiários do projeto, encami-
nhar controle de frequência 
dos alunos mensalmente e 
garantir que o aluno bene-
ficiário do programa receba 
os mesmo tratamentos dos 
alunos particulares. 

Clique aqui e veja a maté-
ria completa no portal.

PPP vai garantir vaga para crianças 
em creches na rede particular 

AGORA É LEI

“O objetivo é criar uma alternativa para suprir a demanda de vagas em creches, que 
é cíclica e submetida a variações” - Vereadores Petra e Professor Adalmir

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/7eb824c9a71e6cec032584e300636ad1?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=337&np=Petra&nome_politico=Petra
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=315&np=ProfessorAdalmir&nome_politico=Professor%20Adalmir
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=315&np=ProfessorAdalmir&nome_politico=Professor%20Adalmir
http://www.camara.rj.gov.br/noticias_avisos_detalhes.php?m1=comunicacao&m2=notavisos&id_noticia=15132


3

ACONTECEU
Novas Comissões Parlamentares 

de Inquérito são instaladas

» CPI da Orla Rio: Os vereadores Fernando William (PDT), Marcello Sicilia-
no (PODE), João Mendes de Jesus (REPUBLICANOS), Dr. Gilberto (PMN), 
Thiago K. Ribeiro (MDB), membros, e Tarcísio Motta (PSOL), suplente, reu-
niram-se na tarde dessa terça-feira (10) na Sala das Comissões da Câmara 
Municipal do Rio para a  instalação de uma nova Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI). O objeto da comissão é investigar e apurar possíveis 
irregularidades no contrato de concessão entre o município e a empresa 
Orla Rio Associados Ltda., relativo à instalação e a exploração de quiosques 
situados nas praias entre o Leme e a Prainha.

No encontro, os parlamentares decidiram, por unanimidade, que a presi-
dência da comissão ficará com Marcelo Sicilliano. Já a relatoria ficará com 
o vereador Thiago K. Ribeiro. Também definiram as primeiras ações, entre 
elas, solicitar à Prefeitura o contrato de concessão com a Orla Rio e, à em-
presa, os contratos celebrados com os terceirizados, informações sobre os 
valores dos aluguéis dos quiosques e da dívida relativa àqueles que estão 
inadimplentes, assim como o programa de parcelamento oferecido aos 
quiosqueiros para pagamento dos valores em atraso. O cronograma de re-
forma e modernização desses espaços também será requisitado. 

Os parlamentares decidiram ainda solicitar apoio técnico do Tribunal de 
Contas do Município (TCM). 

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=87&np=FernandoWilliam&nome_politico=Fernando%20William
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=263&np=JoaoMendesdeJesus&nome_politico=Jo%E3o%20Mendes%20de%20Jesus
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=273&np=DrGilberto&nome_politico=Dr.%20Gilberto
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=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
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 » CPI do ISS: A Câmara do Rio instalou mais uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) na tarde dessa terça-feira (10). O objetivo é investigar 
possíveis fraudes e sonegação fiscal, especialmente relativos ao Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de empresas de leasing, fac-
toring e franchising que atuam na cidade. A suspeita é que as empresas 
realizam suas operações no Rio mas têm registrados seus CNPJ em outros 
municípios, que cobram alíquota inferior a 5%, o que caracterizaria mano-
bra fiscal.

Foi eleito presidente da CPI o vereador Fernando William (PDT). Para a 
relatoria, foi eleito o vereador Dr. Jorge Manaia (SD). Os demais membros 
do colegiado são Átila A. Nunes (MDB), Dr. Gilberto (PMN) e Inaldo Silva 
(REPUBLICANOS). Babá (PSOL) é o suplente.

Os parlamentares acordaram convocar servidores da Secretaria de Fa-
zenda, do Tribunal de Contas do Município (TCM), do Conselho de Valores 
Mobiliários (CVM) e especialistas em operações financeiras para explicar à 
comissão os meandros do setor.

A CPI se baseia em comissão análoga instituída na cidade de São Paulo, 
que descobriu que os bancos Safra e Itaú simularam a sede institucional 
em outras cidades para se beneficiar de alíquotas menores de ISS. Os tra-
balhos multaram os bancos em cerca de R$ 4 bi, gerando o compromisso 
de pagamento imediato de R$ 900 milhões para os cofres do município.

“Se constatada a manobra fiscal, a CPI precisa cobrar a transferência das 
atividades das empresas para a cidade do Rio de Janeiro em, no máximo, 30 
dias, sendo esse o norte dos trabalhos desta CPI”, disse Fernando William. 

Veja a entrevista com os presidentes das Comissões no Facebook @ca-
marario, link https://www.facebook.com/watch/?v=638800423621901

CONTINUAÇÃO

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=87&np=FernandoWilliam&nome_politico=Fernando%20William
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=259&np=DrJorgeManaia&nome_politico=Dr.%20Jorge%20Manaia
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=290&np=AtilaANunes&nome_politico=%C1tila%20A.%20Nunes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=273&np=DrGilberto&nome_politico=Dr.%20Gilberto
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=313&np=InaldoSilva&nome_politico=Inaldo%20Silva
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=301&np=Baba&nome_politico=Bab%E1
http://www.facebook.com/camarario
http://www.facebook.com/camarario
https://www.facebook.com/watch/?v=638800423621901
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ACONTECEU
Protetoras de animais são homenageadas 

com palestra sobre saúde da mulher

As mulheres são a maioria dos protetores de animais, voluntários que 
recolhem e cuidam de cães e gatos abandonados nas ruas da cidade.  
Para homenagear as protetoras e celebrar o Dia Internacional da Mulher, 
o vereador Dr. Marcos Paulo (PSOL) promoveu uma palestra com a gine-
cologista Célia Regina da Silva, com o tema “A saúde da mulher nas fases 
da vida”.

Célia enfatizou que antes de cuidarmos dos outros, sejam eles seres hu-
manos ou animais, é preciso, em primeiro lugar, cuidar de nós mesmos, 
da nossa saúde, que vai além do nível biológico, envolvendo também o 
nível psicológico e o social. Para tal, a médica abordou a saúde integral 
da mulher, pontuando a saúde materna, reprodutiva e sexual; os prin-
cipais meios contraceptivos; as alterações do climatério (menopausa) e 
suas formas de tratamento, como terapia hormonal; e as principais cau-
sas de morte entre as mulheres.

“São as mulheres que levantam as famílias, dão suporte aos filhos e ma-
ridos e geram a vida. E além disso, muitas delas se abnegam para cumprir 
uma vocação de extrema importância que é o cuidado com os animais, 
que vem sendo negligenciado pela Prefeitura. Para que estes sejam pro-
tegidos, é preciso cuidar das mulheres. Por isso essa iniciativa do nosso 
mandato para que as protetoras tenham saúde e disposição para conti-
nuar esse importante trabalho”, afirmou Dr. Marcos Paulo.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
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HOMENAGEM
Mulheres que tenham se destacado 

em prol de causas democráticas, huma-
nitárias, artísticas e culturais no âmbito 
da União, Estados e Municípios são re-
quisitos para receber a Medalha Chiqui-
nha Gonzaga, da Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro. Em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, a condeco-
ração foi concedida na sexta-feira (6) à 
professora de Educação Física e diretora 
da Companhia de Dança Sirius, Roseli de 
Moura do Amaral, por iniciativa da vere-
adora Luciana Novaes (PT).

A parlamentar deu início à solenida-
de explicando a importância de Chi-
quinha Gonzaga, ressaltando a importância da honraria a personalidades femi-
ninas que abrem alas para passar, lutar e vencer.

 “Com muita honra e orgulho, o nosso mandato entrega a Medalha Chiquinha 
Gonzaga à Roseli de Moura do Amaral pelo seu belo trabalho de inclusão e dedica-
ção ao próximo. Uma história de amor à dança à primeira vista: essa é a definição da 
minha história com a Sirius e com a Roseli. Uma pessoa que dedica sua vida a cuidar 
da inclusão social. Uma causa rara que precisa ser incentivada pelo Poder Público e 
pela sociedade, pois incluir de verdade é mostrar ao mundo que podemos fazer o 
que amamos e que não há limites para uma mente livre”, lembrou a vereadora.

“Expresso minha sincera gratidão e carinho à vereadora e amiga querida 
Luciana Novaes, que é um símbolo 
da representatividade feminina na 
luta pela igualdade e pela ampliação 
da mulher na política e nos espaços 
públicos. Receber essa medalha me 
faz crescer como pessoa e acreditar 
cada vez mais que a base de tudo é 
o amor”, disse a homenageada.

 A solenidade, que aconteceu no 
Salão Nobre da Câmara do Rio, ini-
ciou com a entrega de Moção de 
Aplauso e Louvor à assistente social 
Brenda Santana.

Clique aqui e veja todas as fotos 
deste evento.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
https://www.flickr.com/photos/camarario/albums/72157713388936088
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