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ACONTECEU

CPI do Zoológico define
presidente e relator
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instituída pela Câmara Municipal do Rio para apurar indícios de irregularidades na execução do contrato de concessão para gestão e exploração do Jardim Zoológico Municipal
do Rio de Janeiro se reuniu, na tarde dessa quarta-feira (11), para eleição
da presidência e relatoria da comissão. Os vereadores Dr. Gilberto (PMN)
e Rafael AloIsio Freitas (MDB) foram eleitos, respectivamente, presidente
e relator. A comissão é composta pelos vereadores Luiz Carlos Ramos Filho
(PODE), Renato Cinco (PSOL) e Dr. Marcos Paulo (PSOL), com suplência do
vereador Major Elitusalem (PSC).
A CPI surgiu a partir de denúncias de maus-tratos, desvio e furto de
animais, realização de obras irregulares e falta de lisura nas licitações do
órgão. Para proceder às investigações, os parlamentares aprovaram um
cronograma de trabalho que inclui a convocação de um representante do
grupo responsável pelas obras e pelo contrato de concessão; do representante da atual e da antiga gestão da Fundação RioZoo; de membros do Tribunal de Contas do Município (TCM), para averiguar as contas do período
atual e anterior à concessão; do secretário da Secretaria de Concessões e
Parcerias Público-Privadas à época; de um representante do IBAMA; e do
então subsecretário de Patrimônio.
Estão previstas uma visita dos membros da comissão ao zoológico, no dia
19 de março, e uma reunião para o próximo dia 24. Veja a entrevista com
o presidente da comissão no link: https://bit.ly/38GYTfZ
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AGORA É LEI

Projeto Adolescente Vereador:
formação política e cidadania

J

ovens em cumprimento de medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade poderão participar do Projeto
Adolescente Vereador, conforme estabelece a Resolução Plenária nº
1.495/2019, de autoria dos vereadores Prof. Célio Lupparelli (DEM)
e Jorge Felippe (MDB). A proposta é fruto da parceria entre a Câmara Municipal do Rio e a Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos (SMASDH). O objetivo é dar formação política e
cidadã para esses jovens.

De acordo com a legislação em vigor, os jovens deverão aprender
noções sobre o funcionamento do Legislativo municipal e o papel do
cidadão através da participação democrática nas instâncias do Poder
Público.
“É preciso cuidar para que a reinserção social dos adolescentes infratores seja provida não somente com a oferta de direitos, mas também com a criação de um novo arcabouço de valores, providos pela
educação nas escolas e pelo conhecimento das estruturas cívicas.
A ideia é que não somente não haja reincidências, como também o
preparo correto ao exercício cidadão pleno de seus futuros”, avaliam
os autores da proposta.
Os adolescentes que participarem do Projeto Adolescente Vereador
irão visitar a Câmara do Rio, onde farão um curso sobre o funcio-
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CONTINUAÇÃO
“É cerne incutir civismo, cidadania plena nos corações e mentes das crianças e
adolescentes que se encontraram em determinado ponto de suas vidas totalmente
abandonados pela omissão daqueles que deveriam lhes proteger”
Vereadores Prof. Célio Lupparelli e Jorge Felippe

namento do Legislativo municipal e cidadania democrática nas instâncias do Poder Público. Com o auxílio de técnicos legislativos, os
jovens irão elaborar um projeto de lei. Ao final, haverá a entrega do
título de Adolescente Vereador em solenidade realizada no Plenário.
Os vereadores acreditam ainda que a proposta deva ser ampliada
no município. “Todas as crianças e adolescentes, não apenas aquelas
em situação de cumprimento de medida socioeducativa, deveriam
conhecer o funcionamento dos poderes públicos de forma a criar cidadãos plenos e uma estrutura social ainda melhor”.

4

EM PAUTA

Câmara Rio discute Programa
Cuidador de Pessoas Idosas

O

vereador Marcelino D’Almeida (PP) apresentou o Projeto de Lei n° 1.479/2019,
que institui o Programa Cuidador de Pessoas Idosas no município do Rio de
Janeiro. O objetivo é estimular a atividade e o respectivo treinamento e formação
desses profissionais, de forma voluntária, para a formulação e realização de políticas
públicas e melhorias na qualidade do serviço prestado, promovendo o bem-estar, o
cuidado e a prevenção de doenças em idosos.
Conforme o projeto, considera-se cuidador de pessoas idosas aquele que, no âmbito domiciliar do idoso ou de instituição de longa permanência para idosos, desempenha funções de acompanhamento para prestação de apoio emocional e na
convivência social; auxílio e acompanhamento do idoso na realização das rotinas de
higiene pessoal, ambiental e de nutrição; cuidado de saúde preventivo, administração de medicamento e outros procedimentos necessários ao idoso, quando indicado pelos profissionais de saúde; e auxílio e acompanhamento na mobilidade de
deslocamento do idoso em atividades de educação, cultura, recreação e lazer.
A proposta prevê que o programa será desenvolvido pela Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos (SEMESQVE),
com coordenação do Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG), em parceria
com outras secretarias. A medida diz que o cuidador atuará em parceria com as
equipes públicas de saúde, sendo acolhido e orientado por seus profissionais,
ficando o Poder Público obrigado a disponibilizar apoio psicológico a todos os voluntários
que participarem do programa.
“O projeto pretende lançar luz ao problema,
propondo a qualificação e a regulamentação do
exercício profissional do cuidador de pessoas
idosas, permitindo à sociedade discutir parâmetros mínimos para a contratação e para a ação
destes profissionais. Afinal, cabe ao Estado prover ao cidadão o apoio necessário à fruição do
seu direito à saúde e à qualidade de vida”, explica
Marcelino D’Almeida.
“Temos hoje cerca de 13 milhões de idosos e as projeções demográficas apontam que
alcançaremos mais de 30 milhões de pessoas com 60 anos de idade ou mais em 2025”
Vereador Marcelino D’Almeida
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HOMENAGEM

Na noite de 9 de março, logo após o Dia Internacional da Mulher, a
Câmara do Rio recebeu mulheres corajosas e de vanguarda para serem
condecoradas com a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga.
Maria Araujo, escritora, artista plástica e professora, Andréa Bussade, jornalista e colaboradora da Comissão de Direitos Humanos e da
Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), foram homenageadas pela vereadora Tânia
Bastos (Republicanos).
Honrada com a homenagem prestada pela parlamentar, Maria Araujo contou um pouco sobre sua trajetória profissional, que começou
aos 50 anos, após criar seus filhos. Em seu discurso, destacou ainda
mulheres que sempre estiveram à frente de seus tempos, como a maestrina Chiquinha Gonzaga, que dá nome à medalha conferida a personalidades femininas; a romancista Rachel de Queiroz; a atriz Ruth de
Souza; e a pintora Tarsila do Amaral.
Emocionada, a jornalista Andréa Bussade revelou um sonho: que a
cidade do Rio de Janeiro tenha uma escola autista. Mãe de Gabriel,
hoje com 20 anos, a jornalista relatou sua luta diária por causa do
filho, que apresenta Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Há 10
anos, o rapaz não frequenta uma escola. No fim, leu um texto em sua
homenagem: “ele me ensina a ser uma pessoa melhor”, concluiu.
Ao falar sobre Maria Araujo, Tânia Bastos ressaltou o rico currículo da
artista, além dos diversos trabalhos voluntários realizados, com o objetivo de inteirar jovens da rede pública de ensino das obras literárias.
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CONTINUAÇÃO
Sobre Andréa Bussade, a vereadora fez questão de ressaltar a alegria
da jornalista e de reconhecer sua força frente ao desafio de enfrentar
o autismo. “Sinto-me honrada por homenageá-las e conceder a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga, uma mulher que também
foi muito corajosa ao desafiar preconceitos”.
Além da presença de familiares e amigos das homenageadas, que
acompanharam a solenidade no Plenário Teotônio Villela, participaram da mesa de honra Geraldo Marcos Nogueira Pinto, presidente de
honra da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-RJ;
Ítalo Pires Aguiar, secretário-geral da Comissão de Direitos Humanos
da OAB-RJ; Eliana Ovalle, atriz, apresentadora e coach; e Sylvia Jane
Crivella, primeira-dama do município do Rio de Janeiro.
Clique aqui e veja todas as fotos deste evento
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