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EM PAUTA

A Prefeitura do Rio de Janeiro quer estimular 
o empreendedorismo para tornar a cidade 

mais receptiva a investimentos relacionados à 
sua vocação natural. Após estudar casos bem-su-
cedidos em outros municípios no Brasil e no ex-
terior, o Poder Executivo apresentou o Projeto de 

Lei n° 1.892/2020, que estabelece normas e incentivos para desenvolver ati-
vidades nas áreas científica, tecnológica, de inovações e da economia criativa. 
O Projeto foi aprovado em primeira discussão e voltará para segunda votação.
A medida cria o Sistema Municipal de Inovação do Município Rio de Janeiro 
(SMINOVA) para articular órgãos públicos e empresas privadas e criar um 
ambiente de estímulo ao empreendedorismo. O SMINOVA será composto 
por representantes da Prefeitura, Câmara Municipal, instituições de ensino 
superior e tecnológico, living labs e espaços de coworking e de economia 
colaborativa, entre outros. Também farão parte os Arranjos Promotores de 
Inovação (APIs) reconhecidos pela Agência de Fomento do Município do 
Rio de Janeiro S/A (FOMENTA RIO), sendo o primeiro deles o Distrito Criati-
vo do Porto 21, na área do Porto Maravilha.
Uma emenda apresentada e aprovada pelos parlamentares concede ao 
Parque Tecnológico da UFRJ o mesmo tratamento diferenciado adotado 
para o Porto 21 em teste de inovações.
A proposta cria o Fundo Municipal de Inovação (FINOVA), vinculado à FO-
MENTA RIO, e carimba recursos máximos para as seguintes áreas: 20% para 
microempresas e empresas de pequeno porte; 15% para financiamentos a 
empreendimentos inovadores; e 20% para investimento em cotas de fundos 
privados destinados a startups com, no máximo, cinco anos de atividade.
O chefe do Poder Executivo destaca que a proposta é resultado de um estudo de 
políticas públicas adotadas em cidades como Belo Horizonte, Curitiba, Recife, São 
Paulo, Florianópolis e Uberlândia e tem como objetivo reduzir adversidades enfren-
tadas pelos empreendedores. “A realidade do Rio de Janeiro é notadamente focada 
na economia criativa, que tem exponencial relevância no audiovisual e na ciência e 
pesquisa, bem como na tecnologia da informação e na indústria do petróleo, com 
forte presença local em todo o Estado”, afirma o chefe do Poder Executivo. 

Empreendedorismo 
receberá estímulo da 
Prefeitura

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/90b504b6fa4f4805032585c0006e5948?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/90b504b6fa4f4805032585c0006e5948?OpenDocument
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EM PAUTA

A Prefeitura mantém sete Casas de Convivência que proporcionam um 
envelhecimento ativo e saudável a cerca de 3 mil idosos. Com o obje-

tivo de garantir a continuidade do serviço, os vereadores Dr. João Ricardo 
(PSC) e Marcelo Arar (PTB) apresentaram o Projeto de Lei n° 1.264/2019, já 
aprovado em primeira discussão, que cria o Sistema de Casa de Convivência 
e lazer para idosos. 
A medida visa a beneficiar pessoas acima de 60 anos ao possibilitar um 
envelhecimento ativo e saudável e evitar o isolamento social comum nesta 
faixa etária. Os idosos serão recebidos nas Casas de Convivência por inicia-
tiva própria ou da família, podendo permanecer no local em período inte-
gral ou parcial, de acordo com a sua conveniência ou necessidade.
As Casas de Convivência deverão oferecer um ambiente em que os idosos 
se sintam reintegrados socialmente, além de manter atividades físicas, de 
lazer e entretenimento; abrigo e alimentação; e serviço de orientação nu-
tricional, assistência psicológica e social.

Casas de Convivência serão política 
permanente do governo

“As Casas de Convivência têm como 
missão garantir que seus frequentadores 

recebam um tratamento de excelência 
e se sintam reintegrados socialmente. 
Por isso, além das atividades físicas e 

culturais, as unidades promovem ações 
externas, realizadas em espaços públicos, 

que incluem passeios, visitas guiadas, 
participação em bailes e palestras. A Pre-
feitura já mantém sete Casas com essa 
finalidade, recuperando a autoestima de 
mais de 3 mil usuários com mais de 60 
anos de idade. Iniciativas dessa impor-
tância precisam transformar-se num 

sistema integrado às políticas públicas. 
Não podem ser apenas um projeto even-
tual de um governo. Deve permanecer” 

- os autores

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=274&np=DrJoaoRicardo&nome_politico=Dr.%20Jo%E3o%20Ricardo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/79570e2c28eb792e832583ec006d706c?OpenDocument&Highlight=0,1264
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EM PAUTA

O Rio de Janeiro abriga a maior floresta urbana do mundo com dezenas 
de trilhas, grutas e cachoeiras. Nesses locais, a possibilidade de ocorrer 

picadas por animais peçonhentos é maior e, quando ocorrem, a urgência no 
atendimento é fundamental para evitar que a vítima tenha danos maiores 
ou venha a óbito. O vereador Dr. Gilberto (PTC) quer tornar o tratamento 
mais ágil e apresentou os Projetos de Lei n° 1.927/2020 e 1.928/2020, que 
determinam a disponibilidade do soro antiofídico e demais imunobiológi-
cos nos parques florestais e nas unidades públicas de saúde.

Todos os parques florestais, naturais e ambientais da cidade terão que for-
necer soro antiofídico e demais imunobiológicos, além de profissional habi-
litado para a aplicação do medicamento em sua sede. O objetivo é disponi-
bilizar no local o socorro às vítimas de mordeduras de animais peçonhentos.

As unidades públicas de saúde municipais também terão que disponibilizar 
o soro antiofídico e demais imunobiológicos, assim como divulgar a informa-
ção por meio de cartazes e outras formas de difusão de informação virtual.

São considerados imunobiológicos os soros antibotróbico, antielapínico, antiarac-
nídeo e antiescorpiônico utilizados no tratamento decorrente de envenenamento 
por picada de cobra jararaca, cobra coral, aranhas e escorpiões, respectivamente.

Segundo o parlamentar, os acidentes por animais peçonhentos foram in-
cluídos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na lista das doenças 
tropicais negligenciadas. “Na maioria das vezes, a dificuldade de acesso a 
uma unidade de saúde que disponha do soro antiofídico e demais imuno-
biológicos pode ser fatal”, alerta o parlamentar.

Acidentes com animais peçonhentos 
terão atendimento mais rápido

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=273&np=DrGilberto&nome_politico=Dr.%20Gilberto
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/87820876af02aefe032585e4005b3a2a?OpenDocument&Highlight=0,1927
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/473aa239f72bc08a032585e4005f0f10?OpenDocument&Highlight=0,1928
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EM PAUTA
Agressores de animais terão que arcar 
com custos do tratamento
Praticar maus-tratos contra animais é crime, tanto para os silvestres 

quanto para os domésticos. Mas a punição aplicada ao infrator pode 
ir além da responsabilização criminal. Com o objetivo de ampliar a pena 
contra os agressores, o vereador Dr. Marcos Paulo (PSOL) apresentou o 
Projeto de Lei n° 1.913/2020. A medida determina que, nos crimes de 
maus-tratos cometidos no município do Rio de Janeiro, as despesas de 
assistência veterinária e demais gastos decorrentes da agressão sejam 
de responsabilidade do agressor.

De acordo com o Projeto, o agressor ficará obrigado a ressarcir à Ad-
ministração Pública Municipal todos os custos relativos aos serviços pú-
blicos de saúde veterinária prestados para o total tratamento do animal.

O parlamentar argumenta que “a medida visa a cumprir com o dever do Estado 
de zelar pelo bem-estar animal. Além da responsabilização criminal, é necessário 
responsabilizar o agressor pelos danos decorrentes do seu ilícito. O Estado deve 

atuar de modo multifacetado, na educação, 
na conscientização e sendo sancionador. Não 
se pode esperar, apenas, que cada ser huma-
no, que cada consciência, faça o seu papel no 
respeito à dignidade animal”.

A Lei de crimes ambientais estabelece 
a pena de detenção, de três meses a 
um ano, e multa para quem praticar 
ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mu-
tilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos.
Uma alteração recente aprovada pelo 
Congresso Nacional estabelece o au-
mento de pena para a reclusão de 2 a 
5 anos e proibição de guarda quando 
praticado ato de abuso, maus-tratos ou 
mutilação contra cães e gatos.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/876e1ded842586bc032585d600526dff?OpenDocument&Highlight=0,1913
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