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O licenciamento urba-
nístico e ambiental 

na cidade do Rio de Janeiro 
foi tema do debate realiza-
do nesta sexta-feira (26) na 
Câmara do Rio Com foco na 
transferência do licencia-
mento ambiental no municí-
pio para a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, 
Inovação e Simplificação, o 
evento foi iniciativa do vere-
ador Lindbergh Farias (PT), 
e, ainda, contou com a presença dos vereadores Tainá de Paula (PT) e Chico 
Alencar (PSOL).

A mudança foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 48.481 de 
2021, assinado pelo prefeito Eduardo Paes e publicado no Diário Oficial da 
Cidade do Rio de Janeiro no dia 1º de fevereiro deste ano. Parlamentares 
e convidados do debate foram unânimes ao avaliar que se trata de um 
equívoco a transferência de uma competência da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente para uma pasta que tem como interesse o desenvolvimen-
to econômico.

Líder do PT, o vereador Lindbergh Farias informou que protocolou na Casa 
Legislativa o Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2021, que susta, com base no 
art. 45, inciso X da Lei Orgânica do Rio de Janeiro, o Decreto nº 48.466/2021, 
que “dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS)”.  “Preci-
samos aprofundar o debate na Casa. É claro que queremos desburocratizar, 
mas é grave o ato de subordinar o licenciamento ambiental aos interesses da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Queremos a desburocratização, 
e não a desregulamentação de processos”, ressaltou o parlamentar.

Membro da Comissão Permanente de Assuntos Urbanos, Tainá de Paula fa-
lou sobre a inconstitucionalidade do ato. “O Executivo transfere um debate 
que é garantido constitucionalmente aos agentes e aos órgãos ambientais”, 
sinalizou a vereadora, que prometeu esgotar todos os caminhos no âmbito 
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para a resolução da questão.

Legislativo debate transferência do licenciamento 
para Secretaria de Desenvolvimento Econômico

DEBATE PÚBLICO

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=345&np=LINDBERGHFARIAS&nome_politico=LINDBERGH%20FARIAS
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=342&np=TAINADEPAULA&nome_politico=TAIN%C1%20DE%20PAULA
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=142&np=CHICOALENCAR&nome_politico=CHICO%20ALENCAR
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=142&np=CHICOALENCAR&nome_politico=CHICO%20ALENCAR
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CONTINUAÇÃO
O vereador Chico Alencar, 

um dos membros da Comis-
são Permanente de Meio 
Ambiente do Legislativo, re-
velou que enviou à Prefeitu-
ra do Rio um requerimento 
de informação solicitando 
esclarecimentos ao Executi-
vo sobre a transferência de 
competências entre as se-
cretarias. “O decreto fere a 
Lei Municipal nº 2.138/1994, 
que criou a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente, e afronta a Política Nacional de Meio Ambiente”.

Representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Rose Compans afirmou 
que o licenciamento ambiental é uma atividade que deve sempre ser integrada ao 
planejamento. A promotora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Júlia Miranda 
e Silva Siqueira, garantiu que as representações que chegam sobre o tema estão 
sendo enviadas aos promotores e aos órgãos responsáveis. Conselheira Regional  
da região Sudeste do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, Tarcyla Fidalgo Ri-
beiro reforçou que a atividade de licenciamento ambiental não se trata de apenas 
um checklist de adequações e nem de um ato burocrático. “É uma grande oportu-
nidade de controle preventivo por parte da Administração Pública para garantir o 
desenvolvimento sustentável da cidade conforme seu planejamento”, afirmou.

Ana Paula Guimarães, da Assembleia Permanente de Entidades de Defesa do 
Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (Apedema), lembrou que a Lei Orgâ-
nica do Município deixa claro que o assunto deve ser discutido na Câmara do Rio. 
Abílio Tozzini, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, 
pontuou que a simplificação dos processos de licenciamento ambiental pode com-
prometer a qualidade dos atos de preservação do ambiente. Ibá dos Santos, conse-
lheiro do Clube de Engenharia, apontou que o Estado do Rio de Janeiro é pioneiro 
na questão ambiental, com a criação da Fundação Estadual de Engenharia do Meio 
Ambiente (Feema) em 1975. Já Marco Antonio Barbosa, diretor do Sindicato dos 
Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro reforçou que o licenciamento ambiental 
precisa ter viés técnico e competente, com profissionais experientes.

Na conclusão final, Lindbergh Farias ressaltou a importância de trazer a socieda-
de civil para o debate. O parlamentar ainda sublinhou que é um erro subordinar 
o licenciamento ambiental e urbanístico à pasta de desenvolvimento econômico. 
“Precisamos convencer o prefeito Eduardo Paes que a cidade do Rio de Janeiro per-
de com este ato”, concluiu.
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Os parlamentares definiram, nessa quinta-feira (25), os membros das 
vinte e seis comissões permanentes da Câmara do Rio. Cada Comis-

são é formada por três vereadores, que ocupam as funções de presidente, 
vice-presidente e vogal, escolhidas por meio de eleição interna.

O presidente do Legislativo Carioca, vereador Carlo Caiado (DEM), desta-
cou que os parlamentares ajustaram com muito diálogo todos os interesses 
ideológicos e partidários para formar essa composição. “Ficou demonstra-
do o espírito democrático que irá prevalecer no decorrer desta Legislatura. 
Que venham novos desafios, pois estamos prontos, demonstramos que, 
com muito diálogo e respeito comum, vamos colocar em prática os meca-
nismos necessários para recuperar a cidade do Rio de Janeiro e a dignida-
de do cidadão carioca”, afirma o vereador.

O Regimento Interno da Casa estabelece que cada vereador deverá par-
ticipar da constituição de, pelo menos, uma comissão permanente, e não 
pode pertencer a mais de três. Já os membros da Mesa Diretora ficam im-
pedidos de participar das comissões.

É atribuição das comissões permanentes estudar proposições e outras 
matérias submetidas ao seu exame, emitir parecer e oferecer substituti-
vos ou emendas, quando julgar oportuno. Também é sua função promover 
estudos, pesquisas e investigações sobre questões de interesse público, 
relativas à sua competência; e ainda, tomar a iniciativa da elaboração de 
proposições.

 A Comissão de 
maior destaque é a 
de Justiça e Reda-
ção. Cabe a ela opi-
nar sobre o aspec-
to constitucional, 
legal e regimental 
das proposições, as 
quais não poderão 
tramitar na Câmara 
Municipal sem seu 
parecer.

Vereadores escolhem membros 
de Comissões Permanentes

ACONTECEU

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=231&np=CARLOCAIADO&nome_politico=CARLO%20CAIADO
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Parlamentares do Legislativo 
Carioca aprovaram a Lei 

nº 6.745/2020 para conce-
der microcrédito a trabalha-
dores autônomos, MEIs e 
empresas. O objetivo é as-
segurar a manutenção dos 
empregos, no mesmo nível 
salarial, de empreendedores 
afetados pela pandemia.

O microcrédito será concedido 
a trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais e micro e 
pequenas empresas, sediadas na cidade Rio de Janeiro, que comprova-
rem queda no faturamento durante o estado de calamidade pública ou de 
emergência provocado pela pandemia. A situação financeira pode ser com-
provada por meio de diferenças na emissão de notas fiscais ou histórico da 
aquisição de insumos e serviços fundamentais à operação da empresa.

Para receber o benefício, a empresa deve manter os empregos e salários 
no mesmo nível existente antes do início da pandemia. A concessão de mi-
crocrédito pode ser realizada conforme regulamentação da Prefeitura ou, 
preferencialmente, por linhas de crédito de instituições financeiras, desde 
que tenham suas taxas de juros subsidiadas e não maiores que a Selic.

A medida é de autoria dos vereadores Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA), 
Prof. Célio Lupparelli (DEM), Rosa Fernandes (PSC), Marcelo Arar (PTB), 
Felipe Michel (PROGRESSISTAS), Tarcísio Motta (PSOL), Dr. Gilberto (PTC), 
Jorge Felippe (DEM), Inaldo Silva (REPUBLICANOS), Teresa Bergher (CIDA-
DANIA), Alexandre Isquierdo (DEM), Tânia Bastos (REPUBLICANOS), João 
Mendes de Jesus (REPUBLICANOS), Vera Lins (PROGRESSISTAS), Thiago K. 
Ribeiro (DEM), Rocal (PSD),  Luiz Ramos Filho (PMN),  Dr. Carlos Eduardo 
(PODE),  Jones Moura (PSD) e Reimont (PT), além dos vereadores afasta-
dos Willian Coelho, Junior da Lucinha e Átila A. Nunes, e os ex-vereadores 
Fátima da Solidariedade, Fernando William, Leonel Brizola, Matheus Floria-
no,Dr. Jorge Manaia,  Paulo Messina, Marcelino D’Almeida, Major Elitusa-
lem e Luciana Novaes.

Lei concede crédito para 
preservar empregos e salários

AGORA É LEI

ILUSTRAÇÃO: PCH.VECTOR

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/d860eef0d134ad63032585750077314a?OpenDocument&Highlight=0,6745
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/d860eef0d134ad63032585750077314a?OpenDocument&Highlight=0,6745
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=250&np=PROFC%C9LIOLUPPARELLI&nome_politico=PROF.C%C9LIO%20LUPPARELLI
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=ROSAFERNANDES&nome_politico=ROSA%20FERNANDES
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=278&np=MARCELOARAR&nome_politico=MARCELO%20ARAR
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=319&np=FELIPEMICHEL&nome_politico=FELIPE%20MICHEL
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=309&np=TARC%CDSIOMOTTA&nome_politico=TARC%CDSIO%20MOTTA
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=107&np=JORGEFELIPPE&nome_politico=JORGE%20FELIPPE
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=313&np=INALDOSILVA&nome_politico=INALDO%20SILVA
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=112&np=TERESABERGHER&nome_politico=TERESA%20BERGHER
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=287&np=ALEXANDREISQUIERDO&nome_politico=ALEXANDRE%20ISQUIERDO
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=267&np=T%C2NIABASTOS&nome_politico=T%C2NIA%20BASTOS
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=263&np=JO%C3OMENDESDEJESUS&nome_politico=JO%C3O%20MENDES%20DE%20JESUS
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=263&np=JO%C3OMENDESDEJESUS&nome_politico=JO%C3O%20MENDES%20DE%20JESUS
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=269&np=VERALINS&nome_politico=VERA%20LINS
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
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=303&np=ROCAL&nome_politico=ROCAL
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=316&np=LUIZRAMOSFILHO&nome_politico=LUIZ%20RAMOS%20FILHO
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=99&np=DRCARLOSEDUARDO&nome_politico=DR.%20CARLOS%20EDUARDO
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=322&np=JONESMOURA&nome_politico=JONES%20MOURA
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=266&np=REIMONT&nome_politico=REIMONT
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