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ACONTECEU

Comissão de Transportes reúne

operadores do transporte alternativo

A

Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro reuniu na quinta-feira (12) representantes das categorias de transporte
alternativo, que contempla motoristas do transporte alternativo especial (TEC),
do sistema de transporte público local (STPL) e auxiliares, para discutir a elaboração de um projeto de lei que reúna todas as categorias, defina novas linhas e
itinerários, garanta aos motoristas o direito à hereditariedade da permissão e a
precedência dos auxiliares para assumir as vagas que forem surgindo.
O evento foi conduzido pelo presidente da comissão, vereador Alexandre
Isquierdo (DEM), e contou coma presença dos vereadores Major Elitusalem
(PSC) – vice-presidente da comissão – e Willian Coelho (MDB), bem como do
secretário municipal de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, Felipe Michel.
Isquierdo explicou que o objetivo é ouvir os anseios da categoria e unir os
operadores do transporte coletivo sob uma lei comum que lhes dê segurança jurídica e assegure a qualidade do serviço tanto para os operadores quanto para a população, “uma vez que eles estão trabalhando sob a égide de um
decreto que pode ser revisto a qualquer momento, sem a segurança de uma
lei aprovada pelo Poder Legislativo”, disse. Segundo ele, o prefeito Marcelo Crivella está disposto a apresentar à Casa o projeto de lei a ser construído com os
motoristas.
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EM PAUTA

Casas noturnas deverão divulgar
informações sobre seguranças
“Episódios de violência ocorridos em casas noturnas colocam em risco a integridade e a segurança dos frequentadores e do público em geral, o que demanda a intervenção do Poder
Público para assegurar a tranquilidade e o bem-estar das pessoas que frequentam esses
estabelecimentos” - Vereadores Leonel Brizola e Veronica Costa

A

violência em casas noturnas tem aumentado e coloca em risco
a integridade de clientes e seguranças. Tendo isso em mente, os
vereadores Leonel Brizola (PSOL) e Veronica Costa (MDB) apresentaram o Projeto de Lei nº 487/2017, que estabelece obrigações para
boates, casas de show e danceterias que funcionem com serviços de
segurança privada ou vigilantes.
De acordo com a medida, os estabelecimentos deverão disponibilizar
em local visível ao público as seguintes informações sobre os seguranças:
nome completo do profissional, foto atual, inscrição no cadastro de pessoa
jurídica ou empresário individual, além do nome completo do responsável
legal pelo local conforme consta o alvará de funcionamento provisório ou
definitivo.
A validade do alvará de funcionamento ficará condicionada à exibição
das informações. O descumprimento da medida ainda sujeitará o infrator
à multa no valor de R$ 10 mil, suspensão temporária e cancelamento do
alvará de funcionamento.
Os autores da medida afirmam que “episódios de violência ocorridos em casas noturnas infelizmente têm sido
frequentes, assumindo viés de
interesse público por colocar
em risco a integridade e a segurança dos frequentadores e
do público em geral, o que demanda a intervenção do Poder
Público para assegurar a tranquilidade e o bem-estar das
pessoas que frequentam esses
estabelecimentos”.
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EM PAUTA

Escolas e unidades de saúde
desenvolverão campanha antiaborto

O

vereador Alexandre Isquierdo (DEM) apresentou o Projeto de Lei nº
1.596/2019 com o objetivo de
criar a campanha municipal de
educação e conscientização antiaborto. O projeto prevê um
conjunto de atividades e mobilizações com o objetivo de evitar
essa prática e ampliar o conhecimento sobre os meios contraceptivos existentes.
A campanha será desenvolvida nas escolas municipais e unidades públicas de saúde, por meio de atividades
e palestras, de modo integrado em toda a Administração Pública e entidades da
sociedade civil. O objetivo será multiplicar o conhecimento sobre os meios contraceptivos e gerar conscientização dos efeitos psicológicos e colaterais que um
aborto causa na mulher e no feto.
Em sua justificativa, o vereador Alexandre Isquierdo argumenta que o aborto
provocado ocasiona grande sofrimento psicológico, além das consequências graves para a
saúde da mulher e do feto. O parlamentar ainda destaca que o aborto é considerado crime
contra a vida humana, previsto no Código Penal
Brasileiro, com punição que pode variar de um
a dez anos, dependendo do caso.
“Pretendo criar 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 defesa da vida humana”, destacou.
“Pretendo criar 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 defesa da vida humana” - Vereador Alexandre Isquierdo
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VEREADORES NAS REDES
Vereador Reimont
- 14 de março
Mais um 14 de março sem respostas. 731 dias.
Meu pensamento está com Marinete e Toinho, nosso coração bate no
compasso do coração de sua família. [+]

Jorge Felippe
- 14 de março
Determinamos ações na Câmara o Rio com intuito de proteger a população e ajudar na prevenção da sobrecarga dos hospitais. Como
sociedade, somos todos responsáveis pela contenção do coronavírus. [+]
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