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O PAPEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO NO COMBATE À
COVID-19
A pandemia do novo coronavírus (COVID-19),
iniciada em março de 2020 e ainda persistente, trouxe
enormes desafios para os gestores em todas as
esferas, seja municipal, estadual ou federal.
Além da evidente crise na área da saúde, que
infelizmente vitimou milhares de cariocas, a pandemia
também trouxe consequências para as áreas
econômica e social, com queda de arrecadação e
fechamento de postos de trabalho.
Ciente de sua responsabilidade desde o início
da crise, a Câmara Municipal propôs, discutiu e
aprovou diversas Leis para ajudar no combate à
COVID-19. Outros tantos projetos continuam em
discussão e devem ser apreciados nesta nova
legislatura que iniciará suas sessões em fevereiro.
Entre as mais de 40 iniciativas aprovadas pelos
vereadores estão a criação do Fundo Emergencial de
Combate à COVID-19 - FECC (Lei 6735/2020), o Portal
da Transparência de Inventário dos Bens Adquiridos
durante a pandemia (Lei 6777/2020), além do socorro
a diversas categorias, como Cultura (Leis 6771/2020 e
6837/2020), Educação (Lei 6782/2020); e o aumento
do alcance do programa Cartão Família Carioca (Leis
6781/2020, 6769/2020 e 6746/2020).

No âmbito tributário e orçamentário, a Casa
aprovou a desvinculação de receitas para garantir
recursos para o combate à pandemia (Lei 6737/2020),
bem como a isenção da Taxa de Uso de Área Pública de
trabalhadores impedidos de exercerem suas atividades
durante a pandemia (Leis 6751/2020 e
6752/2020).
No início desta Legislatura, a nova Mesa Diretora
constituiu novas três Comissões de Representação.
Delas, duas lidarão diretamente com assuntos
relacionados
à
pandemia:
a
Comissão
de
Acompanhamento das Atividades de Combate da Covid19, que vai organizar a legislação provida pelo
Legislativo Municipal, intensificar as ações de
enfrentamento ao coronavírus na cidade do Rio de
Janeiro e contribuir para a condução dos programas e
políticas sociais e sanitárias desenvolvidas pelo Poder
Executivo Municipal e a Comissão de Acompanhamento
das Ações de Retorno às Aulas presenciais na rede
municipal de ensino no ano letivo de 2021 e a
estruturação do calendário de reposição das aulas.
São grandes os desafios, mas a Câmara Municipal
vem trabalhando continuamente para contribuir no
combate à pandemia de COVID-19 e na retomada
segura das atividades na cidade do Rio de Janeiro.

No dia 30 de dezembro de 2020, a Mesa
Diretora da Casa formalizou o repasse de R$ 50
milhões ao Executivo para aplicação exclusiva em
ações emergenciais de combate à pandemia do
COVID-19 conforme aprovado no Decreto Legislativo
n° 1433/2020.
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