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A Comissão Parlamentar 
de Inquérito criada com 

a finalidade de apurar as ir-
regularidades na execução 
do contrato de concessão do 
Jardim Zoológico concluiu os 
trabalhos na terça-feira (24) 
e indicou não haver irregula-
ridades. Foram investigados 
os atos lesivos ao erário, os 
maus-tratos aos animais e o 
índice de óbitos. O relatório 
foi aprovado com três votos 
favoráveis, dos vereadores 
Dr. Gilberto (PTC), Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA) e Luiz Carlos 
Ramos Filho (PMN), e dois votos contrários, dos vereadores Dr. Mar-
cos Paulo e Renato Cinco, ambos do PSOL.

Os parlamentares realizaram vistoria in loco no dia 13 de outubro 
– contando com o auxílio de técnicos, veterinários, biólogos e pro-
fissionais da RioZoo e Zoológico S/A – e consideraram satisfatória a 
transformação das instalações. “O espaço para as pessoas diminuiu 
consideravelmente e se buscou ampliar esse espaço para os animais. 
As aves começaram a ter uma interação um pouco maior com as pes-
soas, tendo um limite de frequentadores que podem adentrar aquele 
local”, afirma o vereador Luiz Carlos Ramos Filho.

Segundo o relatório, o elevado índice de óbitos pode ser explicado 
pela atualização cadastral de dados subnotificados. A taxa de morta-
lidade de animais do BioParque está em 7,5% ao ano, menor do que 
a observada alguns anos atrás e bem menor do que as recomendadas 
pelo Ibama, de 30%, e pelos órgãos estaduais de meio ambiente, de 
20%. O índice está próximo ao padrão exigido por associações inter-
nacionais de zoológicos, de 5%.

As consequências para o erário público também foram analisadas 
pelos vereadores. O relatório aponta que há uma outorga fixa no 
valor de R$ 4 milhões, que é somada a uma outorga variável de 5% a 
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http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=273&np=DrGilberto&nome_politico=Dr.%20Gilberto
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
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=316&np=LuizCarlosRamosFilho&nome_politico=Luiz%20Carlos%20Ramos%20Filho
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=296&np=RenatoCinco&nome_politico=Renato%20Cinco
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12% sobre o faturamento bruto, conforme a quantidade de visitan-
tes. “No modelo anterior, todo ano o município tinha que colocar 
dinheiro para deixar o zoológico funcionando”, segundo o vereador 
Luiz Carlos Ramos Filho. O relator da CPI, vereador Rafael Aloisio 
Freitas, afirma que “o município deixará de dispender caminhões de 
dinheiro público com os custos operacionais para a manutenção do 
Jardim Zoológico, uma operação limitada, anacrônica, insustentável 
e muito criticada”.

O relator ainda destaca o posicionamento da Delegacia de Prote-
ção ao Meio Ambiente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 
(DPMA), que realizou uma inspeção no Zoológico e concluiu que não 
há indícios de maus-tratos. A delegacia elogia a expertise e qualifica-
ção técnica da concessionária e considera “excelentes e arrojadas” as 
melhorias promovidas no local.

Contrário ao arquivamento da denúncia, o vereador Dr. Marcos 
Paulo afirma que o parecer do biólogo Frank Alarcón cita o furto de 
animais, falta de acompanhamento clínico, óbitos sem que seja co-
nhecida a causa e desaparecimentos. “Muitos animais sumiram, fo-
ram transferidos e não há controle da movimentação desses animais. 
Ou seja, desapareceram. Animais podem ter sido vendidos, e a gente 
não tem essas guias de transferência”, denuncia.

O relator Rafael Aloisio Freitas destaca que não há qualquer prova 
de que animais tenham sido comercializados e que a CPI deve se ater 
aos fatos, argumentos, relatórios e ao que foi observado na vistoria. 
O presidente Dr. Gilberto sugeriu ao parlamentar que faça um rela-
tório paralelo. 

CONTINUAÇÃO
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EM PAUTA
Projeto simplifica sucessão de 
táxis em caso de falecimento

O vereador Jorge Felippe (DEM) afirma que a transferência da ou-
torga de direito à exploração de serviço de táxi, em caso de fale-

cimento do titular, precisa ser simplificada para evitar que os herdeiros 
percam a autorização. Para alterar a legislação atual, o parlamentar 
apresentou o Projeto de Lei Complementar n° 197/2020, que regula-
menta a sucessão do direito.

Atualmente, a Lei Federal n° 12.587/2012 estabelece que o direito à 
exploração de serviços de táxi, em caso de falecimento do titular, será 
transferido aos sucessores legítimos, incluindo descendentes, ascen-
dentes e colaterais, dependendo do regime de casamento. O parla-
mentar propõe que o direito à operação do serviço seja transferido ao 
cônjuge, que poderá indicar pessoa habilitada. Na ausência do cônju-
ge, o direito passará aos sucessores legítimos.

O titular ainda poderá indicar, em vida, a pessoa habilitada que exer-
cerá o direito se não houver cônjuge ou sucessores legítimos. O ser-
viço de táxi ainda poderá ser realizado por motorista auxiliar. Neste 
caso, o cônjuge e os sucessores legítimos ficarão dispensados de cum-
prir os requisitos exigidos pelo Poder Público para explorar os serviços 
de táxi.

O autor do Projeto esclarece que a medida é necessária porque a ou-
torga deve ser transferida aos sucessores conforme os termos do Có-
digo Civil, mas nem sempre os familiares conseguem exercer o direito. 
“Muitos sucessores legítimos encontram dificuldade para exercerem 
seus direitos e perdem a outorga de autorização para prestar o serviço 
de táxi”, afirma o autor.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/1be1580b4789ae3703258617006db80a?OpenDocument
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EM PAUTA
Motocicletas serão autorizadas 

a efetuar carga e descarga
O serviço de entrega de mercadorias por motocicleta cresceu 

durante a pandemia, mas tem sofrido com a aplicação de mul-
tas e remoções durante o estacionamento para efetuar a carga e 
descarga dos produtos. O vereador Felipe Michel (PROGRESSISTAS) 
reconhece que a atividade é essencial para o funcionamento da 
cidade e, com o objetivo de evitar punições indevidas, apresentou 
o Projeto de Lei n° 1.995/2020, que permite a operação de carga 
ou descarga aos prestadores de serviço de entrega por motocicleta 
em logradouros públicos.

Os motociclistas poderão estacionar pelo período de até 30 mi-
nutos para realizar a operação, desde que não interrompa a pas-
sagem de pedestres ou desobedeça às normas de acessibilidade. 
O entregador deverá obedecer à sinalização específica do veículo 
determinada pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e, 
à noite, durante o tempo em que permanecer estacionado para a 
carga e descarga das mercadorias, terá que manter acesas as luzes 
de posição da motocicleta.

O condutor que cometer infração de trânsito de natureza leve ou mé-
dia, sem ser reincidente, terá a pena convertida em advertência. 

O Projeto ainda permite a sinalização de calçadas com o objetivo 
de informar a localização do espaço específico para a carga e des-
carga de mercadorias, inclusive com a construção de baias.

O vereador justifica a me-
dida afirmando que “existem 
problemas que vão surgindo 
no dia a dia pela própria evo-
lução da sociedade, que pas-
sou a utilizar plataformas vir-
tuais para requerer serviços. 
Um desses problemas é justa-
mente a aplicação desmedida 
de multas e remoção de mo-
tocicletas dos trabalhadores 
que vão exercer o seu ofício 
justo”.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=319&np=FelipeMichel&nome_politico=Felipe%20Michel
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/9db0010aad8b88df0325861e005e68fc?OpenDocument
http://br.freepik.com
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DA TRIBUNA

“O segundo turno das eleições confir-
mou: política com ódio, autoritarismo, 
negacionismo, anticiência, de se colo-
car como antissistêmico, não engana 
mais o povo brasileiro” 
Tarcísio Motta (PSOL)

“Tenho recebido inúmeros apelos 
para intermediar com a Prefeitura o 
fechamento das escolas municipais 
em razão da segunda onda de Co-
vid-19 e da primeira, que na verdade 
não acabou” 
Prof. Célio Lupparelli (DEM)

“A sensação que eu tenho é que essa 
segunda onda – se é que pode ser cha-

mada assim – parece ter um grau de 
violência maior, de contaminação maior, 

do que a primeira” 
Fernando William (PDT)

“Faço um apelo para que a Prefeitura 
não encerre os contratos de 466 pro-

fissionais do Hospital de Acari, que 
foram lá treinados durante dois anos” 

Paulo Pinheiro (PSOL)
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