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A Comissão Especial criada com a finalidade de analisar a relação e res-
ponsabilidades do Poder Público com o carnaval realizou uma audi-

ência pública nessa sexta-feira (15), em ambiente virtual, para discutir qual 
o futuro do carnaval na cidade do Rio de Janeiro. A Comissão é formada 
pelos vereadores Tarcísio Motta (PSOL), Dr. Marcos Paulo (PSOL) e Mar-
cello Siciliano (PROGRESSISTAS). 
O debate foi divido em três blocos, com a mediação do vereador Tarcísio 
Motta, presidente da comissão, de representantes da Riotur, da Liga das 
Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj), de agremiações de escolas de 
samba, dos blocos de carnaval de rua e da sociedade civil.
Ao iniciar a audiência pública, o vereador Tarcísio Motta destacou a impor-
tância do debate como espaço democrático para o diálogo entre represen-
tantes do carnaval, do Poder Público e da sociedade civil sobre os impactos 
da pandemia do novo coronavírus sobre o carnaval de 2021. 
O parlamentar colocou na pauta de discussão quatro pontos relevantes: a 
falta de divulgação sobre o impacto da pandemia, repasse do subsídio para 
as escolas de samba do carnaval de 2020, elaboração do caderno de en-
cargo e o contrato de cessão do Sambódromo para o carnaval de 2021.  As 

Audiência pública: o futuro do 
carnaval carioca

AUDIÊNCIA PÚBLICA

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=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
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
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perguntas foram respondidas pelo diretor de operações da Riotur, Marcelo 
Veríssimo, e pela servidora Valéria Coelho. 
Em relação ao impacto da divulgação e ao contrato de cessão do Sambódro-
mo, Marcelo Veríssimo não soube responder e disse que os subsídios foram 
pagos às agremiações mediante prestação de contas.  Quanto à elabora-
ção do caderno de encargos para o carnaval de 2021, ele afirmou que está 
sendo elaborado. “Será um caderno diferente, mais detalhado, e todos os 
detalhes serão discutidos com os representantes das agremiações”, disse. 
Outro assunto discutido foi a expectativa em relação à data do carnaval de 
2021 e o que será feito para auxiliar os trabalhadores que vivem do evento. 
Todos os representantes de escolas e blocos foram unânimes ao afirmarem 
que não haverá carnaval antes da vacina contra a Covid-19. “A economia 
é importante, mas a saúde e a vida das pessoas vêm em primeiro lugar”, 
lembrou Bruno Teté, representante da Lierj.
Nas considerações finais, o vereador Tarcísio Motta disse que a Comissão 
vai pedir oficialmente à Riotur o relatório sobre a divulgação do carnaval de 
2020 e anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir um plano 
emergencial para o evento, que inclui, entre outros pontos, ajuda para ga-
rantir trabalho e renda aos profissionais. A próxima reunião está prevista 
para o dia 5 de novembro, quando faltarão 100 dias para o carnaval.
Além dos membros da comissão, participaram do debate os vereadores 
Cesar Maia (DEM) e Luciana Novaes (PT).

CONTINUAÇÃO

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=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
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EM PAUTA

Parlamentares do Legislativo carioca aprovaram em primeira discussão a 
proposta da Prefeitura de migração para os professores que desejam traba-

lhar 40 horas. Os servidores terão que trabalhar por 10 anos na jornada para fazer 
jus à gratificação, que será permanente. A medida está prevista no Projeto de Lei n° 
1.911/2020, de autoria do Poder Executivo, que tramita em regime de urgência e 
precisa ser aprovada em segunda discussão para seguir a sanção ou veto do prefeito.

A medida beneficia os cargos de Professor de Educação Infantil (PEI), Professor I 
(PI) e Professor II (PII), que tiverem a jornada de trabalho ampliada para 40 horas 
semanais. Após 3.652 dias de efetivo exercício neste horário, exclusivamente em 
funções do magistério na Secretaria Municipal de Educação (SME), os servidores 
terão direito à gratificação para fins de ampliação da jornada de trabalho. 

A opção pela carga horária e pelo vencimento é irretratável. O professor que 
desejar retornar ao horário de trabalho original retornará ao vencimento antigo e 
não terá direito à incorporação proporcional.

“É claro que o servidor que se coloque no papel de ser diretor de escola sabe 
que isso significará um aumento enorme das suas responsabilidades. Esse au-
mento de trabalho e de responsabilidades vem com aumento da carga horária, 
os diretores e as equipes diretivas trabalham muito mais do que 40 horas. É justo 
que eles tenham a valorização salarial equivalente a essa função, a esse aumento 
de trabalho e de responsabilidade”, defende o vereador Tarcísio Motta (PSOL).

Segundo o chefe do Poder Executivo, “a proposta tem por objetivo garantir a 
sustentabilidade fiscal, orçamentária e previdenciária para a manutenção do Pla-
no de Ampliação da Jornada de Trabalho para 40 horas semanais aos professores”.

Gratificação para professores que 
trabalham 40 horas

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/6aae38155755d24c032585d50060d9b3?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/6aae38155755d24c032585d50060d9b3?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
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EM PAUTA
Unidades de saúde informarão onde tratar 
acidentes com animais peçonhentos

O número de acidentes 
com pessoas envolvendo 

animais peçonhentos aumenta 
na cidade e as vítimas encon-
tram grande dificuldade para 
encontrar informações sobre os 
locais de tratamento. Perceben-
do a necessidade de esclarecer 
as vítimas com urgência para 
que possam receber o socorro 
no tempo adequado, a verea-
dora Vera Lins (PROGRESSIS-
TAS) criou o Projeto de Lei n° 
1.858/2020, que busca a divulgação de informações para atendimentos de aciden-
tes com animais peçonhentos e aracnídeos no município do Rio de Janeiro. 

A proposta determina que a divulgação sobre os locais de atendimento para aci-
dentes com animais peçonhentos e aracnídeos seja feita em todas as unidades de 
saúde, como Clínicas da Família, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Hospi-
tais Municipais, de forma clara e em local de fácil visualização. 

O Poder Executivo ainda deverá elaborar campanhas que conscientizem os ci-
dadãos, facilitando da melhor forma possível a prevenção contra esses acidentes.

“O projeto tem como objetivo disponibilizar informação sobre os locais de 
atendimento para acidentes ocasiona-
dos por animais peçonhentos e arac-
nídeos. Tal solicitação se faz necessá-

ria em razão do aumento do número de 
acidentes com os animais descritos na 
cidade do Rio de Janeiro, conforme vem 
sendo veiculado pela imprensa. Cabe 

ressaltar que a dificuldade da 
população em ter informações 
sobre o local adequado para o 

rápido atendimento pode incor-
rer no agravamento do estado de 

saúde do paciente”, afirma a vereadora.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=269&np=VeraLins&nome_politico=Vera%20Lins
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/7344abf3001b6b43032585ae007a9a4e?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/7344abf3001b6b43032585ae007a9a4e?OpenDocument
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EM PAUTA
Alunos da rede pública realizarão consultas 

clínicas anualmente
O bom desempenho dos alunos na escola não depende somente da 

forma em que é passado o conteúdo para a turma, mas também de 
como está a saúde dos estudantes. Ciente disso, o vereador Willian Coe-
lho (DC) criou o Projeto de Lei nº 1.916/2020, que implanta uma política 
pública de saúde escolar para a realização anual de consultas clínicas com 
oftalmologistas, fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas e exames com-
plementares, quando indicados pelos respectivos especialistas, para os 
alunos da rede pública municipal.

Segundo o projeto, os estudantes deverão ser encaminhados à rede pública 
municipal de saúde para realizar consultas anuais oftalmológicas, fonoaudio-
lógicas e otorrinolaringológicas. Os resultados poderão ser entregues antes 
do início do ano letivo na secretaria da escola em que o aluno estiver matri-
culado e serão considerados para definir o posicionamento ideal do aluno 
no interior da sala de aula. O objetivo é evitar que uma eventual deficiência 
prejudique o processo de aprendizado e o rendimento escolar.

As Secretarias de Educação e de Saúde ainda deverão atuar em conjunto 
para realizar consultas e possíveis exames complementares, sem qualquer 
ônus para os alunos ou responsáveis, quando forem necessários. 

“A proposta visa a garantir a saúde oftalmológica, fonoaudiológica e otorri-
nolaringológica dos alunos da rede pública municipal e, assim, assegurar um 
melhor aprendizado”, conclui o parlamentar. 

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=283&np=WillianCoelho&nome_politico=Willian%20Coelho
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/40e6b809e7ffc4db032585d60067dbbe?OpenDocument
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