INFORMATIVO CMV

Vereadores aprovam projeto para permitir entrada
de animais de pequeno porte em hospitais

O

s vereadores aprovaram, na
sessão desta terça-feira (2),
projeto de lei que permite a
entrada de animais de pequeno porte
em hospitais de Valinhos para visitas a
pacientes internados. O texto, de
autoria do vereador César Rocha
(Rede), prevê que os hospitais criem
normas e procedimentos próprios
para organizar o tempo e o local de
permanência dos bichos. A entrada
estará sujeita à autorização de uma
comissão de infectologia.
De acordo com o projeto, as
visitas deverão ser agendadas previamente, e os animais terão de estar com
a vacinação em dia. No caso de cães e
gatos, serão necessárias guias presas
por coleiras ou, dependendo da
situação, focinheiras.
O ve re a d o r C é s a r Ro c h a

destacou a importância do texto
aprovado. “Eu tenho certeza de que
tanto para o animal quanto para o
tutor enfermo, essa lei será muito
benéﬁca. É uma legislação simples,
mas importante para a causa animal”,

aﬁrmou.
A vereadora Mônica Morandi
(PDT) elogiou o projeto e disse que os
animais são importantes na recuperação do dono. “Esse projeto vem somar.
Espero que a lei seja colocada em
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prá ca”, defendeu.
A mesma opinião teve o
vereador André Amaral (PSDB), que
aﬁrmou ter conversado com proﬁssionais da saúde. “No hospital da PUC
tem o MediCão, que inclusive traz
muitos bene cios de recuperação para
as pessoas que têm vínculos afe vos
com seus animais. Por isso voto
favorável”, concluiu.
O vereador Israel Scupenaro
(MDB) também discursou. “Quando o
dono sofre alguma coisa, o animal
quer ﬁcar perto (...) O animal não vai
chegar e entrar de qualquer forma, vai
ter uma autorização (...) Acho muito
importante essa ligação do animal com
o dono”, disse.
O projeto segue agora para
sanção ou veto do prefeito Orestes
Previtale (PSB).

Projeto que proíbe veículos movidos à tração animal para transporte de cargas
é aprovado em 1ª discussão

O projeto de lei que proíbe em
Valinhos o uso de veículos movidos à
tração animal para transporte de
cargas, com ﬁns comerciais, foi
aprovado em 1ª discussão na sessão
desta terça-feira (2). Como o texto
obteve os votos contrários dos vereadores Roberson Costalonga “Salame”
(MDB), Rodrigo Toloi (DEM) e Mauro
Penido (PPS), ele precisará passar por
nova votação. O projeto é de autoria

do vereador César Rocha (Rede).
A proibição valeria apenas para
a zona urbana. Segundo o autor da
proposta, a u lização de animais como
cavalos e bois para o transporte de
cargas é uma prá ca cruel e inadmissível nos dias de hoje. O projeto prevê
que quem desrespeitar a lei terá o
animal apreendido, e se for caracterizada situação de maus tratos, o
proprietário estará sujeito a penalida-

CÃES DE GUARDA
Foi aprovado o projeto de lei da
vereadora Mônica Morandi
(PDT), que proíbe a contratação
de cães de guarda para protegerem imóveis em Valinhos.
Segundo ela, é comum relatos

des. Ficariam excluídas da lei as
a vidades realizadas em estabelecimentos como haras e nas ações como
desﬁles, corridas de cavalos, equoterapia e uso policial.
“Nós não temos muito esse
problema aqui porque Valinhos é uma
cidade íngreme, cheia de ladeiras,
então não vejo muitos animais circulando com carga. Fiz esse projeto de lei
para prevenir, porque já me deparei

com essa situação (...) É mais uma lei
que vem somar”, jus ﬁcou o vereador
César Rocha.
Contrário ao projeto, o vereador Roberson Costalonga “Salame”
(MDB) aﬁrmou que não aceita maus
tratos a animais, mas que não será
essa lei que resolverá a situação. “A
gente tem que seguir pelo caminho da
denúncia (...) Se alguém ver maltratando, chame a polícia”, discursou.

FOGOS DE ARTIFÍCIO
de maus tratos e falta de cuidado com esses animais. O projeto prevê multa tanto ao proprietário do imóvel quanto para o
dono do cachorro que intermediar a contratação.

O projeto de lei de autoria do
vereador César Rocha (Rede),
que pretendia proibir a comercialização e soltura de fogos de
artifício com efeitos sonoros em
Valinhos, foi arquivado na

sessão desta terça-feira (2). O
projeto estava com parecer
contrário da Comissão de
Justiça e Redação, que foi
aceito pela maioria dos vereadores.

Câmara de Valinhos inaugura 1º Coworking Legislativo da RMC na segunda, dia 8

A Câmara Municipal de Valinhos
inaugura na segunda-feira (8), às 10h,
o 1º Coworking Legisla vo da Região
Metropolitana de Campinas.
O espaço servirá para ouvir as
ideias, propostas e demandas da
população valinhense sobre diversas
áreas, como saúde, educação, assistência social, esportes, mobilidade e
serviços públicos. O coworking foi

pensado pela presidente da Câmara,
vereadora Dalva Berto (MDB), que se
inspirou no projeto implantado em
São Paulo pela vereadora Janaína Lima
(Par do Novo).
O coworking será instalado em
uma sala da Câmara Municipal,
preparada especialmente para atender cidadãos toda segunda-feira, das
8h às 12h, e quartas e quintas-feiras,

das 14h às 17h.
Quem precisar de um horário
diferenciado poderá agendar a visita
previamente junto à Presidência da
Casa, que veriﬁcará a disponibilidade.
“A proposta é que esse espaço
possa ser uma oportunidade importante dentro do conceito inovador de
compar lhar, trocar experiências,
ouvir e agir, que são marcas da nova
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gestão pública, de modo que a sociedade possa apresentar sugestões de
ações e projetos para Valinhos”,
explicou a presidente Dalva Berto.
Após ouvir as solicitações e
propostas da população, a equipe do
coworking vai elaborar proposituras,
que serão encaminhadas a todos os
vereadores para as devidas providências internas.

