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EM PAUTA
Passe Livre Universitário garantido
A Prefeitura alterou as normas para concessão do Passe Livre Univer-

sitário e interrompeu os créditos destinados a estudantes que já re-
cebiam o benefício. Os alunos alegam que, sem o passe livre, o custo da 
passagem pode inviabilizar a conclusão do curso. Para assegurar a conti-
nuidade do benefício, os vereadores Tarcísio Motta e Renato Cinco, ambos 
do PSOL, apresentaram o Projeto de Lei n° 202/2017, que regulamenta o 
Passe Livre Universitário e assegura o benefício para os estudantes da rede 
pública de ensino.

A medida transformará em Lei o que estava previsto em Decreto Muni-
cipal. Ou seja, mantém o benefício aos alunos da rede pública de ensino 
fundamental, ensino médio e universitários beneficiados pelos programas 
do Governo Federal de cotas, Programa Universidade para Todos ou com 
renda familiar per capita de até um salário mínimo.

A Prefeitura não poderá exigir mais de um recadastramento de dados dos 
estudantes por ano e também não será permitido suspender ou cancelar o 
benefício durante o recadastramento. 

As concessionárias de ônibus ou que organizam a bilhetagem eletrô-
nica não poderão regulamentar ou restringir o direito ao passe livre. 
Se houver a necessidade de normas complementares para a execução 
da medida, estas deverão ser emitidas pela Secretaria Municipal de 
Transportes (SMTR).

Os estudantes poderão utilizar até 76 viagens por mês, sendo no má-
ximo quatro por dia, incluindo os finais de semana e feriados. O uso do 
uniforme continuará obrigatório. 

Os autores destacam que não haverá criação de nova despesa, uma vez que a 
matéria já estava prevista no Decreto Municipal n° 38.280/14. “O objetivo des-

se Projeto de Lei é garan-
tir que os estudantes que 
têm direito ao passe livre 
não fiquem sem acesso 
ao benefício, a exemplo 
do que ocorreu recen-
temente por conta do 
recadastramento e de al-
terações de regras sobre 
o cadastramento anual”, 
afirmam.

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=296&np=RenatoCinco&nome_politico=Renato%20Cinco
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/b3b789c7c76f28cc8325810d0077dfee?OpenDocument
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EM PAUTA
Aplicativo Taxi.Rio será divulgado 

em eventos do município
Os vereadores Luiz Carlos Ramos Filho (PMN) e Jones Moura (PSD) que-

rem ampliar a divulgação do aplicativo oficial do município para o trans-
porte individual de passageiros, conhecido como Taxi.Rio, e apresentaram 
o Projeto de Lei n° 1.491/2019. A medida foi aprovada em segunda discus-
são e seguiu para sanção ou veto do chefe do Poder Executivo.

Os parlamentares propõem a reserva de espaço e a divulgação do apli-
cativo Taxi.Rio em eventos patrocinados ou apoiados pelo município, sem 
ônus para a Administração Pública. O programa também deverá ser divul-
gado em bens municipais de uso especial, de acesso livre ao público ou 
que se destinem ao atendimento da população em geral.

O Taxi.Rio é o aplicativo oficial da Prefeitura para transporte público in-
dividual de passageiros. Criado pela Empresa Municipal de Informática 
(IplanRio), vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), a platafor-
ma já conta com mais de 30 mil taxistas e 696 mil passageiros cadastrados. 
Até junho deste ano, o aplicativo já havia realizado mais de 13,5 milhões 
de corridas.

O aplicativo permite que o usuário conheça a estimativa da tarifa que 
será cobrada e avalie o motorista. Por meio da plataforma, a Prefeitura 
pode ter acesso a dados sobre o tráfego para elaborar estudos sobre mo-
bilidade urbana. Já os taxistas utilizam o módulo de zeladoria para reportar 
ocorrências de alagamentos, 
obstrução de vias, problemas 
na iluminação pública e crimes, 
a partir de sua posição georre-
ferenciada.

“O presente Projeto tem o 
objetivo de divulgar o aplicati-
vo Taxi.Rio, tendo em vista que 
os demais aplicativos investem 
em massa em publicidade. O 
intuito é que a população te-
nha cada vez mais conhecimen-
to sobre a plataforma oficial da 
Prefeitura”, argumentam os au-
tores da proposta.

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=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/3cb55a48df3338498325846500638838?OpenDocument&Highlight=0,1491%2F2019
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EM PAUTA
Socorrer animal atropelado 

será obrigação
Diversos países já elaboraram leis que incentivam e tornam mais rá-

pido o resgate de animais vítimas de atropelamento. No Brasil, en-
tretanto, a previsão legal ainda é inexistente, e ainda é comum encontrar 
animais atropelados em vias públicas da cidade. Para aumentar a proteção 
da fauna, o vereador Marcelino D’Almeida (PROGRESSISTAS) apresentou o 
Projeto de Lei n° 1.052/2018, que obriga a prestação de socorro aos ani-
mais atropelados.

A medida cria a obrigação para motoristas, motociclistas e ciclistas de 
socorrer os animais atropelados nas vias públicas, incluindo pista, calçada, 
acostamento, ilha e canteiro central. O cidadão que presenciar o atrope-
lamento terá que realizar Boletim de Ocorrência em Delegacia de Polícia 
para que seja lavrado termo circunstanciado com os fatos e a indicação do 
autor e de testemunhas. 

A Prefeitura deverá disponibilizar os meios para facilitar a possibilidade 
de denúncias pela população, assim como estabelecer a sanção pecuniária 
a ser imposta ao cidadão que for flagrado ou denunciado por atropelar e 
não prestar socorro ao animal.

O atropelador ficará submetido às sanções previstas na Lei Federal nº 
9.605/1998, que prevê penas de detenção, de três meses a um ano, e mul-
ta para quem praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A pena 
é aumentada de um sexto a um terço se o animal falecer.

“Precisamos punir o atropelador e compeli-lo para concorrer com o au-
mento no número de socorros prestados aos animais, pois é cada vez mais 
comum encontrarmos animais atropelados em vias públicas da cidade, em 
sua maioria abandonados”, defende o autor do Projeto.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=46&np=MarcelinoDAlmeida&nome_politico=Marcelino%20D%20Almeida
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/f6d54a9bf09ac233032579de006bfef6/007fff069739031d8325833e00632fd2?OpenDocument
https://br.freepik.com
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EM PAUTA
Escolas e unidades de saúde receberão 

campanha contra aborto

O vereador Alexandre Isquierdo (DEM) quer criar um programa com o 
objetivo de conscientizar as mulheres sobre as complicações para a 

saúde que podem ser causadas pelo aborto. O parlamentar apresentou o 
Projeto de Lei n° 1.596/2019, que estabelece a realização de campanhas 
de conscientização em escolas e unidades de saúde.

Segundo a proposta, a campanha promoverá o encontro de especialis-
tas com o objetivo de debater o assunto e informar à população sobre os 
meios legais de contracepção, assim como alertar as mulheres sobre os 
efeitos psicológicos e colaterais de um aborto. 

A campanha será constituída por atividades e palestras desenvolvidas em 
escolas municipais e unidades públicas de saúde. As ações serão realizadas 
em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, de modo 
integrado em toda a Administração Pública, com entidades da sociedade 
civil organizada.

O autor da medida destaca que o aborto é crime no Brasil, com pena 
que pode chegar a até dez anos de reclusão. “A Constituição brasileira 
protege a vida humana sem distinções. O aborto provocado resulta 
em grande sofrimento psicológico para as mulheres, além das conse-
quências graves para a saúde da mulher e para o feto. Por este motivo, 
apresentei este Projeto criando a campanha municipal de educação e 
conscientização antiaborto, a fim de conscientizar, educar, e informar 
a população sobre os riscos e danos, propiciando a valorização e a de-
fesa da vida humana”, argumenta.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=287&np=AlexandreIsquierdo&nome_politico=Alexandre%20Isquierdo
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/f6d54a9bf09ac233032579de006bfef6/67ee69f520b96565832584a30065be43?OpenDocument
https://br.freepik.com
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