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AGORA É LEI

Programas habitacionais para
pessoas em situação de rua
“Precisamos criar oportunidades para as pessoas em situação de rua sairem dessa
condição” - Vereadora Luciana Novaes

U

m levantamento da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
divulgado em 2019 estima que, no município do Rio de Janeiro há, pelo menos,
15 mil pessoas nas ruas. Os 63 abrigos
da cidade só oferecem 2,3 mil vagas –
menos de 15% do total de pessoas que
necessitam das vagas. Pensando em
viabilizar moradia para essa população, a Câmara do Rio aprovou a Lei nº
6.699/2020, da vereadora Luciana Novaes (PT), que dispõe sobre a reserva de
percentual de imóveis dos programas habitacionais do município para
pessoas em situação de rua.
Nos últimos anos, em virtude do aumento do desemprego no país
ocasionado pela grave crise econômica, é flagrante o crescimento significativo da população em situação de rua. Outros fatores, além do
desemprego, também contribuem para essa situação, como ausência
de moradia, doenças mentais, problemas associados ao uso de álcool
e/ou drogas, perda de vínculos familiares, entre outros.
A vereadora Luciana Novaes explica que o objetivo da lei é criar oportunidades para que essa população possa sair dessa condição. “Sabemos que é crescente o número de moradores de rua em nossa cidade e
o Poder Público precisa conter esse avanço, de modo a ajudar aqueles
que desejam sair dessa situação, dando oportunidade de adquirir uma
moradia digna”, defende.
De acordo com a lei, deverá ser reservado o percentual de 5% do total de imóveis cadastrados na Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Habitação e Conservação, que integram os programas habitacionais
situados no município do Rio de Janeiro, especificamente, para as pessoas em situação de rua que estejam sendo assistidas por políticas da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
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CONTINUAÇÃO
Em 2018, a Câmara do Rio aprovou a Lei nº 6.350/2018, do vereador Reimont (PT), que institui a Política Municipal para a População em Situação de
Rua, criando condições para promover a garantia dos direitos fundamentais, da
autonomia, integração e participação efetiva
dessa população na sociedade.
Segundo dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), aqueles que vivem abaixo da linha de pobreza
extrema no país, cujos ganhos não passam do equivalente a R$ 7 diários, saltaram de 13,5 milhões em 2016 para 15,2
milhões no ano seguinte. Se consideradas as famílias que vivem com menos de
R$ 406 por mês, o total subiu de 53,7 milhões para 55,4 milhões.
“Em nossa sociedade há uma tendência em encarar esse fenômeno como natural,
eximindo a sociedade capitalista da sua origem e perpetuação, isentando o Estado
da responsabilidade de enfrentar a referida problemática” - Vereador Reimont

VEREADORES NAS REDES
vereadoritalociba
- 10 de março
Festinha surpresa no gabinete pelo meu aniversário! Valeu, pessoal.
Estamos juntos!
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ACONTECEU

Câmara recebe campanha de
vacinação contra o sarampo
O

sarampo é uma doença altamente contagiosa e, após ser erradicada, retornou com vários
casos se espalhando pelo
país. Com o intuito de vacinar os servidores do parlamento carioca, a Câmara
do Rio realizou uma Campanha de Vacinação nessa
quinta-feira (12).
A parceria entre a Divisão
de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde vacinou um
total de 390 funcionários.
A médica Adriana Destorre lembrou a importância da imunização
para pessoas de 6 meses a 59 anos. “Uma mobilização municipal e
nacional está sendo feita para vacinar os mais vulneráveis, buscando atingir o maior número de pessoas possível”. Mais de 700 mil
pessoas já foram vacinadas no município.
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EM PAUTA

Serviços para animais podem ser
regulamentados no município

D

ados do IBGE apontam que a população de cachorros em domicílios brasileiros
é de 52,2 milhões, e a de gatos, 11,5 milhões. Segundo o instituto, cerca de
44,3% dos domicílios do país possuem ao menos um cachorro e 17,7% possuem,
pelo menos, um gato. Seguindo tendência mundial, é cada vez mais comum a busca
dos donos de animais domésticos por serviços como day care e hospedagem de
animais, atividades ainda não regulamentadas no município.
Para garantir a devida fiscalização e evitar que esses serviços permaneçam na informalidade, o vereador Dr. Gilberto (PMN) apresentou o Projeto de Lei nº 1.583/2019,
que dispõe sobre a atividade de day care e hospedagem de animais, estipulando
parâmetros e requisitos a serem seguidos por todos aqueles que pretendem realizar
esse tipo de atividade. Segundo o parlamentar, o objetivo é “beneficiar os animais,
seus tutores e, também, os estabelecimentos especializados”.
O projeto define day care como guarda, manejo, cuidados, divertimento, socialização e descanso diurno para animais domésticos, com finalidade comercial. E hospedagem de animais é definida como os estabelecimentos que prestam o serviço de
alojamento de animais por período igual ou superior a um pernoite.
De acordo com a proposta, os estabelecimentos devem seguir, entre outras, as seguintes regras: fornecer água limpa e fresca à vontade, assim como alimentação com
recolhimento das sobras após cada refeição; possuir local aberto e ventilado para
abrigo, livre de barulho excessivo; oferecer circuito interno de monitoramento; manter locais
impermeáveis destinados à circulação e permanência dos animais, que deverão ser liso, lavável
e propiciar o adequado escoamento dos dejetos;
possuir condições de segurança adequada; possuir boas condições de higiene; e contar com responsável para o cuidado e manejo dos animais.
Os serviços não poderão ser de venda, criação
ou reprodução. Toda ação que viole o estabelecido no projeto pagará multa equivalente a R$ 2
mil, valor este duplicado em caso de reincidência.
“As chamadas day care são cada vez mais populares e utilizadas para o bem-estar dos
animais, que podem usufruir de companhia, entretenimento e socialização”
Vereador Dr. Gilberto

5

HOMENAGEM
Em um evento realizado nessa quarta-feira (11), no Salão Nobre da Câmara do
Rio, a vereadora Fátima da Solidariedade (sem partido) realizou a entrega de Moções de Congratulações a cerca de 20 mulheres.
As homenageadas fazem parte de diversas áreas, em atividades como
educação, cultura, literatura, aviação civil e militar, assistência social, direitos humanos e saúde. Participaram também representantes da Polícia Civil
e Militar e do Corpo de Bombeiros.
Fátima da Solidariedade elogiou a atuação das homenageadas na busca por uma
sociedade mais justa e humana e destacou que o Dia Internacional da Mulher celebra as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos.
“Essas conquistas garantiram posicionamentos importantes para as mulheres, como, por exemplo, o direito ao voto. Movimentos, como o de 8 de março, possibilitam inúmeras atividades, promovem e estimulam reflexões sobre
a mulher nos dias atuais, fortalecendo a luta pela valorização feminina em nossa sociedade”, acredita a parlamentar. Veja mais fotos do evento aqui.
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