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Parceria com universidade garante 
atendimento gratuito a animais

Por iniciativa do presidente 
da Comissão Permanente 

de Direitos dos Animais, vere-
ador Luiz Carlos Ramos Filho 
(PMN), a Prefeitura estabele-
ceu uma parceria com o Centro 
Universitário Universus Veritas 
(UNIVERITAS) com o objetivo 
de garantir atendimento gra-
tuito aos animais domésticos. 
A medida beneficia os pets e os 
estudantes de veterinária, que 
aprenderão na prática o ofício. 

O posto tem capacidade para 
atender gratuitamente cerca de 
30 animais por dia. O atendimento clínico durante a pandemia é por ordem de 
chegada, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h. Serão distribuídas 15 se-
nhas às 8h e outras 15 senhas às 13h. Caso o objetivo seja a castração do animal, o 
dono deve efetuar um agendamento por meio do aplicativo “Bicho Rio Subem”.

A direção da Univeritas afirma que a nova unidade do Flamengo dará opor-
tunidade para que os alunos entendam o papel do veterinário e contribuam 
para a sociedade. “Entendemos que todo centro universitário deve benefi-
ciar a cidade e contribuir para o bem-estar social, fazendo o aluno perceber 
seu papel junto à população”, afirma Adriana Garcia, diretora da UNIVERITAS.

O parlamentar esclarece que a crise econômica gerada pela pandemia au-
mentou a demanda por atendimento médico veterinário e por castração. A 
zona sul é uma das regiões mais afetadas e a situação se agravou nos últi-
mos três anos com o fechamento do posto veterinário do Largo do Machado.

“Neste espaço, os animais receberão tratamento gratuito e o serviço vai 
melhorar o aprendizado dos futuros veterinários. A Prefeitura vai garan-
tir os veterinários e os medicamentos no espaço cedido pela faculdade. A 
região do Flamengo, Laranjeiras, Catete, Glória e Botafogo estava muito 
necessitada deste posto. A demanda é imensa”, argumentou o vereador.

A Comissão Permanente de Direitos dos Animais é integra-
da ainda pelos vereadores Vera Lins (PP) e Dr. Marcos Paulo (PSOL).

ACONTECEU

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=316&np=LuizCarlosRamosFilho&nome_politico=Luiz%20Carlos%20Ramos%20Filho
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=269&np=VeraLins&nome_politico=Vera%20Lins
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
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EM PAUTA
Parlamentares querem assegurar 

investimentos para Cultura
Um grupo de parlamentares apresentou o Projeto de Lei n° 1.821/2020, 

com o objetivo de adotar ações emergenciais destinadas ao se-
tor cultural. A medida propõe suspender tributos, prorrogar contratos 
e conceder uma renda mínima mensal aos artistas durante a pandemia.

A matéria garante os incentivos – via fomento direto ou renúncia fis-
cal – aos projetos culturais aprovados para 2020, seja na fase de pré-
-produção, produção, execução em andamento, pré-estreia, estreia ou 
temporada. Os projetos deverão reorganizar os cronogramas para que 
sejam finalizados no prazo de até um ano após o fim do estado de ca-
lamidade pública, quando terão que apresentar a prestação de contas.

Durante a pandemia, a Prefeitura 
deverá formular editais em conjunto 
com o Conselho Municipal de Políti-
cas Culturais para projetos que pos-
sam ser transmitidos pela internet. 
Neste período, ficarão suspensas as 
cobranças de tributos municipais 
sobre empresas produtoras inde-
pendentes que exerçam sua ativi-
dade principal na indústria cultural.

Os contratos da Prefeitura para 
a gestão, produção ou presta-
ção de serviços nos equipamentos culturais do município serão man-
tidos e os prazos renovados pelo período em que durar a calamidade 
pública. Mas o valor do repasse poderá ser reduzido enquanto o equi-
pamento estiver fechado, desde que seja garantido o repasse do va-
lor total da folha de pagamento. A medida ainda assegura a renda de 
um salário mínimo, considerando o pagamento de auxílios dos gover-
nos federal e estadual, aos trabalhadores da cultura, que desenvolvem 
seu trabalho de forma autônoma, informal ou como pessoa jurídica.

O Projeto foi apresentado pelos vereadores Tarcísio Motta (PSOL), 
Dr. Marcos Paulo (PSOL), Jones Moura (PSD), Jorge Felippe (DEM), 
Cesar Maia (DEM), Teresa Bergher (CIDADANIA), Luciana Nova-
es (PT), Marcello Siciliano (PROGRESSISTAS), Rafael Aloisio Freitas 
(CIDADANIA), Willian Coelho (DC) e Inaldo Silva (REPUBLICANOS).

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/63789b492623fbf603258576006783de?OpenDocument
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=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
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=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
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=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
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=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
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=283&np=WillianCoelho&nome_politico=Willian%20Coelho
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=313&np=InaldoSilva&nome_politico=Inaldo%20Silva
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O vereador Marcello Siciliano (PROGRESSISTAS) apresentou o Proje-
to de Lei nº 1.836/2020, com o objetivo de anistiar as multas apli-

cadas contra motoristas que estacionaram os veículos na orla da cidade.
O Decreto Rio nº 47.424/2020 foi emitido no mês de maio e proibiu o 

estacionamento de veículos particulares na orla marítima do município, 
ou seja, nas praias do Leme ao Pontal. Foi aberta uma exceção para permi-
tir apenas o uso das vagas por motoristas que residem nas proximidades. 

O projeto apresentado tem como intuito cancelar todas as mul-
tas aplicadas pela Guarda Municipal por estacionamento proibi-
do na orla da cidade em consequência deste Decreto. Além da 
multa, os atos de reboque também terão que ser cancelados.

Para justificar a anistia, o parlamentar argumenta que a proibi-
ção prejudicou os próprios moradores dos bairros e que nem to-
dos os motoristas foram devidamente informados sobre a regra.

“Sabemos que a ação do Poder Público tem como função aprofundar 
o processo de confinamento social e a quarentena para evitar o avanço 
da pandemia. Mas, entre as medidas adotadas para impedir a dissemi-
nação da Covid-19, algumas delas vêm impactando a vida de pessoas 
que necessitam dar apoio a familiares que residem na orla da cidade e 
que utilizaram vagas do sistema Rio Rotativo. Muitos motoristas acaba-
ram tendo seus veículos rebocados ou multados, por desconhecimen-
to do Decreto ou por completa impossibilidade de optar por outro local. 
Além disso, o afrouxamento do isolamento social e a permissão para o 
uso da orla torna necessário que seja revista essa atuação”, afirmou.

EM PAUTA
Multas por estacionamento na 

orla poderão ser anistiadas

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/2e9bf266f3051af203258590007eca91?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/2e9bf266f3051af203258590007eca91?OpenDocument
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DA TRIBUNA

“O retorno às aulas precisa ser feito 
com planejamento. Ao lado da de-
finição das questões de transporte 
público, são os maiores desafios da 
nossa sociedade” 
Tarcísio Motta (PSOL)

“A merenda escolar está empobre-
cida! Se antes cada refeição saía a 
uma média de R$ 0,87, hoje sai a R$ 
0,63. As nossas crianças têm de ser 
alimentadas” 
Teresa Bergher (CIDADANIA)

“Precisamos discutir até o final deste 
ano o armamento dos guardas muni-

cipais, haja vista que a Prefeitura vem 
adiantando toda a estrutura” 

Jones Moura (PSD)

“A MAPS produziu uma economia de R$ 
500 milhões analisando as OSs e poderá 

dar uma grande contribuição com os 
gastos na empresa RioSaúde” 

Fernando William (PDT)
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