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AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira realizou 
mais uma audiência pública de forma virtual nessa quinta-feira (22) 

para debater o Projeto de Lei nº 1.943/2020, que estima a receita e fixa a 
despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2021. 
A audiência foi conduzida pelos vereadores Rosa Fernandes (PSC), Rafael 
Aloisio Freitas (Cidadania) e Prof. Celio Lupparelli (DEM), respectivamente 
presidente, vice-
-presidente e vo-
gal da Comissão.
O titular da Secre-
taria Municipal de 
Envelhecimento 
Saudável, Qualida-
de de Vida e Even-
tos (SEMESQVE), 
Rogério Augusto 
Leitão, afirmou 
que o orçamento previsto para a pasta no ano que vem é de cerca de 
R$16,6 milhões, um aumento com relação ao orçamento de 2020, que 
teve um valor total de R$ 14,1 milhões. A maior parte dos investimentos é 
para a área de assistência social, com cerca de R$ 9,5 milhões. Dentre os 
projetos realizados pela pasta nesta área, o secretário Rogério Leitão des-
tacou o Idoso em Família, que prevê a transferência de renda para idosos 
em situação de vulnerabilidade.
A vereadora Rosa Fernandes quis saber sobre as casas de convivência 
para os idosos. “Como foram realizadas as atividades desta ação e como 
a Secretaria fez para manter estas atividades mesmo com o isolamento 
social?”, questionou. O secretário Rogério Leitão explicou que durante a 
pandemia o trabalho vem sendo realizado de forma remota. A coorde-
nadora técnica do projeto Casas de Convivência, Flavia Furtado, refor-
çou que todas as aulas estão sendo disponibilizadas por meio das redes 
sociais da Secretaria. “Não houve paralisação do serviço, apenas uma 
adaptação às novas normas”.

LOA 2021: Ações para população idosa 
e manutenção de parques e praças 

são temas de audiência pública

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/0a1a3ad9d27d140d032585f30067db06?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=250&np=ProfCelioLupparelli&nome_politico=Prof.C%E9lio%20Lupparelli
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CONTINUAÇÃO
O vereador Pau-
lo Pinheiro (PSOL) 
demonstrou preo-
cupação com a real 
adesão dos idosos 
às aulas on-line. “Há 
uma enorme dificul-
dade de crianças se 
adaptarem aos ser-
viços oferecidos na 
educação de forma 
virtual, imagina os 
idosos que estão na 

fase de aprendizado para as redes sociais”, destacou.
Sobre a entrega das cestas básicas aos idosos em situação de vulnerabili-
dade, o vereador Rafael Aloisio Freitas questionou sobre como está sen-
do feito este planejamento. O secretário Leitão explicou que foi realizada 
uma tomada de preço e já estão sendo adquiridas as cestas para entrega 
por mais dois meses. A vereadora Teresa Bergher (Cidadania) pediu que 
houvesse mais transparência nos dados sobre o valor unitário e o valor 
total das cestas básicas que estão sendo adquiridas pelas Secretaria.
O presidente da Fundação Parques e Jardins, Fernando Gonzales, também 
apresentou a previsão 
orçamentária do órgão 
para o ano de 2021, que 
é de cerca de R$ 11 mi-
lhões. Ele destacou que 
houve uma redução no 
orçamento comparando 
com o ano anterior, que 
era de R$ 12,7 milhões, 
e explicou que a maior 
parte vai para pagamen-
to de pessoal e para des-
pesas correntes. Gonzales informou ainda que para investimentos, como a 
reforma de praças e parques, o orçamento prevê apenas um valor simbó-
lico de R$ 12 mil. Para implantação e manutenção de praças, por exemplo, 
não há previsão orçamentária nem meta prevista.
Participaram ainda da audiência os vereadores Cesar Maia (DEM), Renato 
Cinco e Tarcísio Motta, ambos do PSOL.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
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=296&np=RenatoCinco&nome_politico=Renato%20Cinco
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=296&np=RenatoCinco&nome_politico=Renato%20Cinco
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

A Lei Geral de Proteção de Dados Pesso-
ais estabelece regras para a proteção 

da liberdade e da privacidade, que devem 
ser observadas por entidades públicas e pri-
vadas em todo o país. Com o objetivo de 
auxiliar o Poder Público municipal a se ade-
quar à Lei, o vereador Carlo Caiado (DEM) 
apresentou o Projeto de Lei n° 1.938/2020, 

que cria o Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. 
O Conselho será formado por integrantes da Prefeitura, Câmara Municipal, Tri-
bunal de Contas do Município (TCM), Procuradoria-Geral do Município, além 
de representantes da sociedade civil, federações sindicais, setor empresarial, 
Ordem dos Advogados do Brasil e instituições científicas, tecnológicas e de ino-
vação. Os representantes serão indicados pelo prefeito e deverão ter conhe-
cimento jurídico e regulatório na área de proteção de dados e privacidade. 
A participação no Conselho não será remunerada e seus mem-
bros terão mandato de dois anos, permitida uma recondução. 
A principal atribuição do Conselho será auxiliar a Administração Pública mu-
nicipal na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Os mem-
bros poderão identificar os pontos a serem esclarecidos na aplicação da le-
gislação, acompanhar o cumprimento das determinações, sugerir ações ou 
fornecer orientações e elaborar relatórios sobre a execução da Lei, entre ou-
tras medidas. O Conselho ainda poderá disseminar o conhecimento das boas 
práticas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população. 
Segundo o autor do Projeto, “atualmente vivemos uma verdadeira ‘farra dos dados’, 
onde se observa que o Poder Público e a iniciativa privada tratam os dados pessoais 
como mercadoria, sem qualquer respeito ou controle. A criação do Conselho Muni-
cipal de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade tem como finalidade auxiliar 
a Administração Pública municipal a promover a adequação e conformidade com a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”.

Conselho será 
criado para 
proteção de 
dados pessoais 

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=231&np=CarloCaiado&nome_politico=Carlo%20Caiado
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/5a8e6811ef19ed1a032585eb006635c2?OpenDocument
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EM PAUTA

O artesanato possui alto potencial de geração de trabalho e renda, fortalece 
as tradições culturais e incentiva a economia do município. Tendo isso em 

mente, o vereador Felipe Michel (PROGRESSISTAS) apresentou o Projeto de Lei n° 
1.875/2020, que busca promover o desenvolvimento do artesanato na cidade por 
meio do Programa Municipal do Artesanato Carioca.

A proposta tem o objetivo de coordenar e desenvolver atividades que buscam 
valorizar o artesão, elevando o nível cultural, profissional, social e econômico, além 
de promover o artesanato como instrumento de trabalho e empreendedorismo.

O Programa Municipal do Artesanato Carioca promoverá a capacitação dos ar-
tesãos, por meio de cursos, oficinas, seminários e ações educativas, além de in-
centivar o empreendedorismo e a participação em associações e cooperativas. 
Também serão realizadas feiras e exposições para a produção e comercialização 
de produtos artesanais. A Prefeitura efetuará o mapeamento do setor artesanal 
na cidade por meio de estudos técnicos e identificará espaços mercadológicos 
adequados à divulgação e à comercialização de produtos artesanais. A proposta 
ainda estabelece a criação da Rede Municipal do Empreendedorismo Artesanal 
com o objetivo de desenvolver estratégias e ações para fortalecer a economia 
criativa e solidária, o cooperativismo e o acesso ao microcrédito, entre outros. 

São considerados artesãos os empreendedores que fazem produtos de forma 
manual em associações, cooperativas, pequenos empresários, microempresá-
rios e microempresários individuais. Ficam excluídas as empresas de grande ou 
médio porte, indústrias com produção em série e divisão de trabalho e aqueles 
que, embora trabalhem de forma manual, não transformam a matéria-prima, 
entre outros. Os artesãos já inscritos no Sistema de Informações Cadastrais do Ar-
tesão Brasileiro (SICAB) não precisarão apresentar prova de qualidade artesanal.

Segundo o autor, “o artesanato é um setor da economia cujo crescimento pos-
sui alto potencial de geração de trabalho e renda, merecendo uma política de 
desenvolvimento sustentável voltada para o setor e associada a projetos sociais 
e de desenvolvimento turísticos e culturais”.

Proposta 
busca 
estimular o 
artesanato 
na cidade

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/b6def1bd5d4abdac032585ba006cb567?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/b6def1bd5d4abdac032585ba006cb567?OpenDocument
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EM PAUTA

Um decreto emitido pela Prefeitura concede à Guarda Munici-
pal a competência para constatar e noticiar a ocorrência de in-

frações sanitárias. Para os vereadores Rafael Aloisio Freitas (CIDADA-
NIA) e Rosa Fernandes (PSC), a medida é ilegal porque a fiscalização 
sanitária é atribuição exclusiva dos profissionais lotados na Subsecreta-
ria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses (SUBVI-
SA). Os parlamentares apresentaram o Projeto de Decreto Legislativo 
n° 260/2020, com o objetivo de sustar o decreto emitido pela Prefeitura.

Guarda Municipal não pode exercer 
fiscalização sanitária

A proposta susta integralmente a aplica-
ção e os efeitos do Decreto n° 47.439/2020, 
que atribui à Guarda Municipal a compe-
tência para constatar e noticiar a ocorrên-
cia de infrações sanitárias, mesmo sem a 
presença de uma autoridade sanitária no momento da constatação.

Segundo os autores, o Poder Executivo exorbitou o poder regulamentar 
ao atribuir ao agente da Guarda Municipal a atuação substituta – e não 
apenas auxiliar – de exercer a fiscalização sem a presença da autoridade 
sanitária no ato de constatação. O vereador Rafael Aloisio Freitas ainda 
alerta que as multas emitidas por profissionais que não sejam do quadro 
da SUBVISA, conforme estabelecido pelo decreto da Prefeitura, podem ser 
contestadas judicialmente.

“Este decreto padece de tremenda 
ilegalidade, uma vez que toda e 
qualquer alteração de atribuição 
ou responsabilidade de servidores 
públicos deve ser alcançada 
obrigatoriamente por lei específica. 
O Poder Executivo não somente 
exorbitou do seu poder regulamentar, 
como também ignorou solenemente 
a Lei Complementar n° 100/2009, 
que atribui à Guarda Municipal a 
atuação auxiliar à fiscalização, e 
não a atuação substituta” 

Os autores

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/fed37fd5a6eca342032577590052088e/d913320a599fb364032585d80051fdcb?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/fed37fd5a6eca342032577590052088e/d913320a599fb364032585d80051fdcb?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/controle_atividade_parlamentar.php?m1=legislacao&m2=leg_municipal&m3=leicomp&url=http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/LeiCompInt?OpenForm
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