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LEIA NESTA EDIÇÃO:

Município pode proibir 
produtos descartáveis 

de plástico
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O fracasso das políticas públicas relacionadas ao correto gerenciamen-
to de resíduos, como os produtos derivados do plástico, tem causa-

do  impacto negativo ao meio ambiente. Estima-se que apenas 10% dos 
plásticos descartados sejam de fato enviados para a reciclagem. Com o 
intuito de melhorar esse cenário na cidade do Rio, o vereador Thiago K. 
Ribeiro (MDB) apresentou o Projeto de Lei nº 1.395/2019, que determina 
a progressiva redução e eliminação da comercialização e fornecimento de 
produtos plásticos descartáveis de uso único. 

De acordo com a proposta, serão proibi-
dos, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, 
a comercialização e o fornecimento de 
produtos descartáveis como: hastes plás-
ticas flexíveis com pontas recobertas em 
algodão; talheres plásticos; copos e pratos 
plásticos; mexedores plásticos de bebidas; 
sacolas plásticas e embalagens congêne-
res, como as usualmente fornecidas nos 
comércios, entre outros.

Os materiais oxibiodegradáveis, que são 
um tipo de material plástico derivado do 

petróleo, também entram no grupo dos produtos que serão impedidos de 
serem utilizados pela população carioca.  Este material apenas se fragmen-
ta em pedaços menores, mas não desaparece na natureza.

Os materiais biodegradáveis – com tempo de decomposição inferior a 
um ano – não entrarão na lista dos proibidos. Também continuará autori-
zada a utilização de recipientes para consumo de alimentos e bebidas que 
tenham as tampas presas ao compartimento principal, de forma a facilitar 
seu recolhimento, reaproveitamento, processamento e reciclagem. 

O vereador relata que os oceanos têm sido o cenário que melhor retra-
ta o dano ambiental provocado pelo consumo exacerbado de plásticos, 

EM PAUTA
Município pode proibir produtos 

descartáveis de plástico

“Embora tenhamos que reconhecer a importância do plástico, a relação do benefício 
gerado com o custo ambiental associado salta aos olhos. Muitos desses produtos são 

usados uma única vez, como é o caso de hastes de algodão, sacolas e talheres” 
Vereador Thiago K. Ribeiro

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=291&np=ThiagoKRibeiro&nome_politico=Thiago%20K.%20Ribeiro
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=291&np=ThiagoKRibeiro&nome_politico=Thiago%20K.%20Ribeiro
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/76960007cdb44dfc8325842400693fe1?OpenDocument&Highlight=0,1395
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conforme diariamente é denunciado nas mais variadas mídias. Além disso, 
estima-se que 80% de todo o lixo nos oceanos é composto por plásticos, 
razão pela qual a ONU defende que os governos devam trabalhar em po-
líticas de redução da utilização desse material, incentivando também as 
indústrias a redesenharem seus processos produtivos com a finalidade de 
reduzir o impacto ambiental. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil 
produz, anualmente, mais de 78,3 milhões de toneladas de resíduos sóli-
dos, dos quais 13,5% (o equivalente a 10,5 milhões de toneladas) são de 
plástico.

“Com grande parte do seu território banhado pelos rios e pelo mar, a 
cidade do Rio de Janeiro tem o dever de trabalhar de forma contínua para 
garantir a qualidade do meio ambiente. Sendo assim, faz-se necessária e 
urgente uma iniciativa legislativa que dê impulso a uma mudança com-
portamental sólida e progressiva, que promova a substituição de plásticos 
por matérias-primas mais sustentáveis, como aquelas à base de celulose”, 
explica o parlamentar.

CONTINUAÇÃO
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Uma proposta que está em discussão na Câmara do Rio propõe a cria-
ção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. O Projeto 

de Lei nº 1.622/2019, de autoria do vereador Rafael Aloisio Freitas (MDB), 
pretende atualizar a Lei nº 2.586/1997, que criou o Fundo de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro.

O projeto sugere a inclusão de outras formas de captação de receita, de 
novos mecanismos para controle do fundo e institui diretrizes para a exe-
cução orçamentária de acordo com o planejamento de programas e ações. 
O fundo deve ser de natureza contábil-financeira, sem personalidade ju-
rídica e de duração indeterminada. Vinculado à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI), ou órgão afim, o objetivo 
é propiciar apoio e suporte financeiro à implementação de programas e 
ações de desenvolvimento econômico no município do Rio de Janeiro.

Dentre as receitas do fundo, estão aquelas adquiridas por meio da 
participação do município em convênios, consórcios e contratos re-
lacionados com a política de fomento e desenvolvimento econômico, 
o produto de operações de crédito celebradas com organismos na-
cionais e internacionais, as doações públicas e privadas, bem como o 
financiamento coletivo.

Após a aprovação do Conselho Curador, os 
recursos serão destinados prioritariamente às 
áreas de segurança pública, ordem pública e or-
denamento urbano e demais ações de incentivo 
ao desenvolvimento econômico municipal. 

“O fundo pode, por exemplo, custear pro-
gramas de apoio à segurança pública ou 
recuperar áreas degradadas que possuam 
potencial econômico, sempre em atenção 
às cadeias produtivas que compõem as cé-
lulas econômicas do município”, defende o 
parlamentar.

EM PAUTA
Rio pode ter fundo voltado ao 
desenvolvimento econômico

“O principal objetivo do fundo é sustentar as políticas públicas de desenvolvimento 
econômico discutidas e aprovadas pelo Conselho” 

Vereador Rafael Aloisio Freitas

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/7879cdf398135eb3832584b6004fcc1a?OpenDocument&Highlight=0,1622
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/7879cdf398135eb3832584b6004fcc1a?OpenDocument&Highlight=0,1622
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/27a0f00808086158032576ac0073381e?OpenDocument&Highlight=0,2586
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É de autoria do vereador Marcelo Arar (PTB) o Projeto de Lei 
Complementar nº 63/2018, em tramitação na Câmara do Rio, que 
dispõe sobre a autorização para instalação e funcionamento de ca-
bines de chaveiro em logradouros públicos.

As cabines funcionarão livremente todos os dias da semana por 
um período mínimo de seis horas diárias, prestando os seguintes 
serviços: cópia de chave, venda de cadeados e chaveiros, venda e 
recarga de cartões para os transportes públicos e recarga de celular. 

 As cabines de chaveiro já fazem parte da paisagem da cidade. Tra-
ta-se de atividade bastante útil que pode ser encontrada em lojas 
destinadas a esse fim, mas que, na maioria dos casos, é prestada 
em cabines localizadas em esquinas ou praças.

“A atividade é imprescindível, mas precisa de regulamentação es-
pecífica e adequada, tanto para proteger o cidadão usuário, como 
para resguardar o profissional dos abusos da fiscalização, na au-
sência de normas específicas para a matéria, além, é claro, de criar 
uma padronização que beneficie o visual de nossos logradouros”, 
justificou Arar. 

O pedido de autorização para instalação de cabines será feito com 
identidade do titular ou titulares, planta em três vias do modelo e 

EM PAUTA
Proposta busca legalizar 

cabines de chaveiro

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/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/8c89afaacb2a4def8325826a006d3b18?OpenDocument&Highlight=0,63
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/8c89afaacb2a4def8325826a006d3b18?OpenDocument&Highlight=0,63
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CONTINUAÇÃO
da localização, indicando a posição  em 
relação ao prédio mais próximo, com a 
respectiva numeração, postes, árvores 
e outros pontos de amarração, deven-
do constar, inclusive, a distância em 
relação a outro mobiliário urbano mais 
próximo. 

 A lei estabelece ainda que a cabine 
instalada sem autorização ou em de-
sacordo com o modelo autorizado será 
removida para o depósito público e 
liberada após o pagamento de multa, 

podendo ser cancelada ou ter sua localização alterada sempre que 
se torne prejudicial ao trânsito de pedestres, veículos ou ao inte-
resse público.

São consideradas infrações: instalar cabine sem autorização ou 
em desacordo com os termos da autorização; alterar, sem autori-
zação, a localização ou o modelo da cabine; vender na cabine pro-
duto não autorizado pela legislação em vigor; fazer uso de bancos, 
caixotes, tábuas ou qualquer outro meio destinado a aumentar a 
cabine ou área por ela ocupada; não manter a cabine em perfeito 
estado de conservação e higiene; manter sob a cabine qualquer ob-
jeto não autorizado; descuidar do asseio pessoal, das vestimentas 
e não atender o público com urbanidade. 

As guaritas não podem ser localizadas a menos de 5 metros das 
esquinas das fachadas, no sentido do alinhamento dos prédios; a 
menos de duzentos metros de outra cabine, devendo a distância 
mencionada ser observada até mesmo em logradouros diferentes; 
em passeios fronteiros a monumentos e prédios tombados pela 
União, Estado ou Município, ou junto aos estabelecimentos milita-
res ou órgão de segurança; praias; logradouros da orla marítima e 
nos pontos em que possam perturbar a visão dos motoristas.

Para alteração do modelo de cabine, o titular deverá forma-
l izar o pedido através de um requerimento acompanhado da 
planta do modelo pretendido, situação e fotocópia da autoriza-
ção do exercício. 

“A atividade é imprescindível, mas precisa de regulamentação específica e adequa-
da, tanto para proteger o cidadão usuário, como para resguardar o profissional dos 

abusos da fiscalização”  Vereador Marcelo Arar
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VEREADORES NAS REDES

https://www.instagram.com/p/B9XK8KSJfin/
https://www.facebook.com/leandrolyrarj/photos/a.934964333299841/2579369135526011/?type=3&theater
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