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EM PAUTA

A vacina e o tratamento contra a pneumonia já são conhecidos, mesmo assim 
a doença ainda apresenta alta taxa de mortalidade entre os idosos. Com o 

objetivo de incentivar a imunização dessa parcela da população, um grupo de 
parlamentares apresentou o Projeto de Lei n° 1.034/2018, que obriga o forneci-
mento gratuito da vacina para os idosos e busca conscientizar a população sobre 
as formas de prevenção. A medida já foi aprovada em segunda discussão e seguiu 
para sanção ou veto de chefe do Poder Executivo.
Segundo a proposta, todos os idosos acima de 60 anos terão o direito de receber 
a vacina para imunização contra pneumonia na rede pública municipal de saúde. 
A responsabilidade por promover as ações de controle da doença e desenvolver 
as políticas públicas para a saúde dos idosos será do Programa Municipal de Imu-
nizações, ou outro que vier a substituir.
Entre as ações do programa, estão as de: promover campanha anual de vacinação nos 
postos de saúde; produzir material educativo dirigido especialmente aos idosos para 
informar e conscientizar sobre a importância e os benefícios da vacina, assim como 
as formas de prevenção da doença; imunizar durante a campanha anual os assistidos 
em unidades hospitalares, centros de acolhimento, asilos ou casas de repouso; e pos-
sibilitar o credenciamento de instituições públicas e privadas para organizar campa-
nhas educativas com o objetivo de divulgar a vacina e estimular a sua aceitação.
Os autores da medida alertam para o elevado índice de mortalidade por pneumonia entre 
os idosos, devido à falta de informação sobre a disponibilidade de vacina na rede pública 
(SUS). “Considerando o crescimento da população idosa no nosso país, acreditamos que 
a prevenção e imunização desta considerável camada da sociedade reduzirá a propaga-
ção da pneumonia, bem como diminuirá a exposição dos idosos a tal patologia”, afirmam.
O Projeto é de autoria dos vereadores Luciana Novaes (PT), Dr. Carlos Eduardo 
(PODE), Jones Moura (PSD), João Mendes de Jesus (REPUBLICANOS) e Dr. Jorge 
Manaia (PROGRESSISTAS).
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https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/860feaa67cedc1df832583370063446c?OpenDocument&Highlight=0,1034%2F2018
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=99&np=DrCarlosEduardo&nome_politico=Dr.%20Carlos%20Eduardo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
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=259&np=DrJorgeManaia&nome_politico=Dr.%20Jorge%20Manaia
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=259&np=DrJorgeManaia&nome_politico=Dr.%20Jorge%20Manaia
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É prática comum em alguns estabelecimentos comerciais anunciar um 
preço para as carnes e frios e cobrar um valor diferenciado após o 

produto ser fatiado ou moído. A vereadora Vera Lins (PROGRESSITAS) con-
sidera essa prática abusiva e apresentou o Projeto de Lei n° 1.679/2020, 
que regula a comercialização das carnes moídas e frios fatiados na cida-
de, proibindo a alteração de preço na venda direta do mesmo produto 
ou marca. A medida já foi aprovada em primeira discussão e aguarda a 
segunda votação seguir à sanção ou ao veto do chefe do Poder Executivo.

A proposta proíbe qualquer 
espécie de cobrança ou 
acréscimo de preço no pro-
duto no ato de sua moedura 
ou fatiamento. A medida não 
se aplica aos casos de comer-
cialização de carnes moídas 
industrializadas, devidamen-
te vistoriadas por órgão com-
petente e que possuam selo 
ou certificado de qualidade 
exigida, bem como em rela-
ção aos frios já embalados 
industrialmente.
O descumprimento acar-
retará ao estabelecimento 
infrator as penalidades pre-

vistas no Código de Defesa do Consumidor, devendo a multa ser revertida 
para o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (FUMDC).
A parlamentar justifica a proposta afirmando que “muitos estabele-
cimentos comercializam carnes e frios com preços distintos, variando 
pela apresentação em peça moída ou fatiada. Alguns estabelecimen-
tos ofertam a promoção de determinado corte de carne e, no mo-
mento da moagem, o consumidor descobre que o preço do quilo é 
maior que o anunciado. Tal prática, habitualmente, também acontece 
com os frios. Precisamos acabar com essa cobrança desproporcional 
e abusiva ao consumidor”, afirma.

Proibido praticar preço diferenciado 
para moer ou fatiar carnes e frios

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/249cb321f17965260325775900523a42/95fad1226681cfcb032584ff0070f34e?OpenDocument&Highlight=0,1679%2F2020
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Pesquisas comprovam que estudan-
tes da rede municipal de ensino 

demonstram interesse em aprender ar-
tes marciais. O vereador Marcelo Arar 
(PTB) defende que oferecer esse espor-
te nas unidades escolares pode melho-
rar o rendimento dos alunos. O parla-
mentar apresentou o Projeto de Lei n° 
1.930/2020, que inclui as artes marciais 
na grade curricular opcional do estudo 
para os alunos em todas as séries do 
ensino fundamental.

O objetivo da proposta é desenvol-
ver valores morais e filosóficos, a dis-
ciplina, o respeito, a autoconfiança e o 
controle emocional, além de possibi-
litar a integração do praticante à vida 
social.  O ensino terá ênfase na defe-
sa pessoal, na coordenação motora e 

no controle muscular, bem como no aperfeiçoamento dos reflexos. A 
formação observará a capacidade de concentração e de autoconfiança, 
o estímulo à disciplina e ao respeito, assim como o desenvolvimento da 
habilidade para tomar decisões e superar desafios, buscando sempre o 
fortalecimento dos vínculos de amizade e do espírito de equipe.

O parlamentar destaca que o ensino das artes marciais nas escolas possi-
bilitará descobrir novos atletas nessa modalidade esportiva, a exemplo do 
que já ocorre em outras atividades, como futebol, voleibol, basquete, han-
debol e natação. “Diante de tantos indicadores que revelam as deficiências 
de rendimento de parte substancial das crianças e adolescentes brasileiros, 
bem como seu desinteresse pelos estudos, é preciso promover inovações 
curriculares que tragam novos estímulos para fazer da escola um ambiente 
de acolhimento, de prazer e de aprendizagem”, afirma o parlamentar.
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http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/856068f403612c46032585e50069e9a6?OpenDocument&Highlight=0,1930%2F2020
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/856068f403612c46032585e50069e9a6?OpenDocument&Highlight=0,1930%2F2020
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Reboques terão informação sobre 

remoção do veículo
O condutor tem o direito de não ter o veículo rebocado por estaciona-

mento ilegal caso esteja presente no local. Mas muitos motoristas 
não conhecem esse direito. Para evitar as situações de remoções indevi-
das, o vereador Professor Adalmir (PROGRESSISTAS) apresentou o Projeto 
de Lei n° 1.919/2020, que obriga a afixação de informações nos reboques 
que removem os veículos por estacionamento irregular no município. 

Os reboques públicos e de empresas prestadoras de serviço que rea-
lizam a remoção de veículos por estacionamento irregular deverão afi-
xar o seguinte informativo em tamanho e local de fácil visualização: “A 
medida administrativa de remoção do veículo por reboque público ou 
por empresa prestadora de serviços à Prefeitura só é cabível quando o 
responsável pelo veículo não estiver presente para efetuar a remoção. 
Art. 2º, parágrafo único da Lei 6.104, de 25 de novembro de 2016.”

O descumprimento sujeitará o reboque infrator às penalidades de ad-
vertência e multa.

“A afixação da mensagem servirá para informar àquele que está sen-
do autuado e a todos que passarem por um guincho. Trata-se de um 
relevante serviço de informação para os munícipes, pois evita que, por 
desconhecimento, o condutor se veja na contingência de arcar com os 
custos daquele serviço”, argumenta o parlamentar.

A Lei n° 6.104/2016, de autoria dos ve-
readores Marcelo Arar (PTB) e Jorge 
Felippe (DEM), determina que a medida 
administrativa de remoção do veículo 
por reboque em caso de estacionamen-
to irregular somente seja cabível quan-
do o responsável pelo veículo não esti-
ver presente para efetuar a remoção.
O proprietário do veículo rebocado não 
será obrigado a pagar a diária de per-
manência no depósito público, nem a 
taxa pelo uso do reboque, se provar que 
estava presente à autuação pela infra-
ção e não lhe foi permitido cumprir a 
remoção do veículo.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=315&np=ProfessorAdalmir&nome_politico=Professor%20Adalmir
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/402232829ac06a1c03258527006081de?OpenDocument&Highlight=0,1919%2F2020
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/402232829ac06a1c03258527006081de?OpenDocument&Highlight=0,1919%2F2020
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
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