
Uma Campanha da Cidadania 
para tirar as leis do papel

RAP -SM
EU !C

RAP -SM
EU !C

Rio de Janeiro, 2017 - 21ª Edição



No Canecão, estivemos com estudantes 
para pressionar pelo respeito à lei que
garante a venda da meia-entrada em 
casas de espetáculos.

Destruímos fornos de carvão ilegal de 
mata nativa e reduzimos o desmatamento 
da Amazônia e da Mata Atlântica. Lei Federal
de Crimes Ambientais 9605/98, Cumpra-se!

Promovemos o saneamento da Lagoa de 
Araruama com prefeituras e o Comitê de 
Bacia: voltou o Festival do Camarão e a 
pesca de Perumbebas de 14kg. Lei 2661, 
do Tratamento de Esgoto, Cumpra-se!

Ajudamos a promover atos estudantis 
na Alerj e em ruas do Rio em defesa da 
lei que determina o Passe Livre 
no transporte público.

Promovemos manifestação em frente 
ao hotel em Niterói que barrou casal 
homossexual, em desrespeito à lei 
que proíbe discriminação.

Implantamos aterros sanitários, apoiamos 
cooperativas de catadores e construímos 
o Polo Reciclador de Gramacho.
Lei 4191/03, Cumpra-se!



Esta é a 21ª Cartilha do CUMPRA-SE! Desde o nosso primeiro

mandato, percebemos que, muito mais difícil do que aprovar uma lei, é fazer com que seja CUMPRIDA! 
Em nossos mandatos, aprovamos 158 leis – recorde na história da Alerj. Nenhuma delas nome de rua 
ou bajulação de autoridades. São leis de defesa ambiental, de direitos das mulheres, pelo 
saneamento, educação ambiental, passe livre para estudantes, idosos e pessoas com deficiência, 
contra racismo e discriminação, contra violência e impunidade. Leis que incentivam a cultura, as 
cooperativas, as tecnologias limpas, e o trabalho de presos, as creches, a proteção das testemunhas. 

Começamos a Campanha do CUMPRA-SE! em 1990, informando às pessoas a existência 
destas leis (e dos seus direitos). Ninguém lê Diário Oficial! E mostramos como o cidadão pode e deve 
proceder para que esses direitos sejam garantidos: endereços e telefones do Ministério Público, 
Procon, Cedim, Inea, Comissões da Alerj. As campanhas são organizadas com ações de rua, 
representações ao MP e à Justiça, artigos de jornal, denúncia de empresas e instituições que 
descumprem leis e direitos. 

Esta Cartilha é dividida em três partes: leis que são Cumpridas, as que são Parcialmente 
Cumpridas e as que Não São Cumpridas. A cada nova versão, o status das leis é atualizado, 
dependendo dos resultados das campanhas. Em 2016, por exemplo, após 18 anos, a Lei dos 
Conselhos Escolares, depois de muita luta, passou a ser cumprida. As leis que retiraram o jateamento 
de areia (e a silicose) dos estaleiros navais e a que retirou o chumbo das refinarias foram cumpridas 
depois de seis anos de ações! 

Neste último período, aprovamos 12 leis novas, várias emblemáticas. Duas destas refizeram 
leis essenciais e pioneiras, que tinham sido impugnadas pela Justiça há vários anos: Eleição 
Direta para Diretores de Escolas Públicas e Anti-homofobia, que pune estabelecimentos que 
discriminam e autoridades que se omitem. Outras importantes aprovadas: a que apoia as 
Cooperativas de Trabalho, a que determina o Reúso da Água, a que cria o Fundo da Economia 
Solidária, a que estimula e isenta de impostos a Energia Solar, a que cria o Sistema Integrado 
Cicloviário, a que institui as Audiências de Custódia e a Lei Maria da Penha na Escola.

A Cartilha retrata também decretos e leis que apresentamos no período em que fui ministro 
do Meio Ambiente, como o Fundo Amazônia e a criação de vários Parques e Reservas Extrativistas 
Federais, e aqueles que produzimos na Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), como a de criação do 
Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do ICMS Verde e dos parques da Costa do Sol, da Pedra Selada e 
do Cunhambebe. 

Acompanhe as audiências públicas e as ações do CUMPRA-SE pelo 
Facebook e Twitter, e sugira iniciativas, exercendo sua cidadania.  

 Abraços ecolibertários do 

Carlos Minc



LEIS  CUMPRIDAS

Passe Livre (Lei 3339/99) – Assegura a gratuidade nos transportes urbanos intermuni-
cipais aos maiores de 65 anos, portadores de deficiências e alunos de 1º e 2º graus da re-
de pública municipal, estadual e federal. O passe livre inclui barcas, trens, metrô e ônibus 
intermunicipais. Por determinação da Justiça, a Alerj aprovou a Lei 4510/05 para custeio 
da gratuidade, mas reduziu o número de passes estudantis a 60 por mês. Contestamos 
esse recuo, que reduz a mobilidade e o acesso a estágios, bibliotecas e exposições.

Eleição de Diretores de Escolas (Lei 7299/16) - Institui processo de consulta direta à 
comunidade escolar para escolha dos diretores das escolas públicas estaduais e da 
Faetec. Após 13 anos sem eleições para diretores, quando nossa 2518/96 foi derrubada, 
no governo Rosinha, imperando as indicações políticas, a lei repôs a democracia nas 
escolas. No processo de consulta, metade dos votos será dos professores e funcionários, 
e a outra metade, dos alunos. A lei, regulamentada pela Resolução 5479/2016, da 
Secretaria de Estado de Educação, foi uma demanda dos movimentos estudantis e de 
professores pela democratização da gestão escolar. 

Gestão Democrática na Escola (Lei 7365/16) - Estabelece o princípio da gestão 
democrática do ensino público estadual, reforça a eleição de diretores e a ação dos 
conselhos escolares. Foi uma conquista das mobilizações de professores e estudantes. 
Precisa de mais divulgação para ser implementada.

Conselhos Escolares (Lei 2838/97) – Determina a criação dos conselhos escolares 
eleitos, com professores, alunos, pais e funcionários, para acompanharem a qualidade do 
ensino das escolas públicas estaduais, a merenda, a evasão e a repetência. Escolas como 
o  CEI de Quintino foram pioneiras com os conselhos, que, só em 2015, 18 anos depois,
foram implantados em todas as escolas.

Chumbo na Gasolina (Lei 2389/95) – Retirou o chumbo tetraetila da gasolina, para 
preservar a saúde e o meio ambiente. O chumbo afeta o sistema nervoso central dos 
trabalhadores e o quociente intelectual de crianças expostas. Refinarias tiveram de 
investir US$ 50 milhões para a mudança tecnológica. O Pacto do Ar Limpo uniu ecolo-
gistas, técnicos, Fiocruz e petroleiros. Hoje, respiramos ar sem chumbo!

Fim da Silicose (Lei 1979/92)  – Acabou com o jateamento de areia no reparo de 
navios, nas metalurgias e refinarias, obrigando as empresas a mudar a tecnologia. O jato 
de areia causou silicose (“pulmão de pedra”) em 580 trabalhadores nos estaleiros navais, 
e acabou graças às campanhas de fiscalização com médicos, ecologistas e metalúrgicos. 
Foi substituído por outras tecnologias, como hidro-jateamento e granalha de ferro.

Reajuste da Taxa Ambiental (Lei 7421/16) - Altera a Lei 5438/09, que criou a Taxa de 
Controle e Fiscalização Ambiental no Rio de Janeiro. A Lei 7421/16 atualiza a Taxa 
Ambiental, que estava congelada há cinco anos, taxando os empreendimentos de maior 
impacto ambiental e viabilizando as atividades do Inea.
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Lixo Tóxico (Lei 1361/88) – Proíbe o processamento e a disposição final de resíduos 
industriais tóxicos, provenientes de outros países no Estado do Rio de Janeiro. O Rio foi 
usado como lata de lixo do planeta por vários países, que mandavam seu lixo químico 
para cá. Depois que, em 1989, enviamos de volta à Bélgica o navio Maringá, cheio de lixo 
químico, os portuários e ecologistas conseguiram que a lei fosse cumprida.

Tintas Tóxicas (Lei 4735/06) – Estabelece medidas para evitar a contaminação de 
trabalhadores, principalmente de estaleiros e metalúrgicas, por substâncias químicas 
tóxicas presentes em tintas e materiais anticorrosivos. Condiciona o uso à comprovação 
de ser atóxica. Em estaleiros de Niterói e Angra dos Reis, foram constatados, em 2008, 23 
casos de pneumonia química. Com nossa lei, os estaleiros deixaram de usá-la.

Poluição do Ar (Lei 2539/96) – Promove a redução da poluição atmosférica por meio do 
controle anual da emissão de poluentes pelos veículos em circulação. Também é 
fiscalizada a segurança veicular, como freios e pneus. O Inea e o Detran são responsáveis 
pela vistoria anual dos veículos. Criticamos a alta taxa cobrada, o excessivo tempo do 
teste e a não reprovação dos veículos poluentes. Em nossa gestão na SEA, conseguimos a 
reprovação para os maiores poluidores. Parte do recurso obtido na vistoria é destinada à 
fiscalização ambiental do Inea. Apoiamos o decreto que libera da vistoria os veículos 
novos, de até dois anos de fabricação. 

EIA/RIMA (Leis 1356/88, 3111/98, 4235/03 e 4517/05) – A Lei 1356/88 obriga a rea-
lização de Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo relatório (EIA/Rima) para empre-
endimentos potencialmente poluidores e determina audiências públicas para partici-
pação da comunidade. A Lei 3111/98 exige a análise dos impactos conjuntos quando 
vários empreendimentos ocorrem na mesma microbacia. A Lei 4235/03 estabelece 
regime simplificado de licenciamento para empreendimentos de geração de energia 
solar, eólica e biomassa; mais simples e barato. Um incentivo para as fontes de energias 
renováveis. A Lei 4517/05 tornou mais simples e econômico o licenciamento de aterros 
sanitários para municípios de até 200 mil habitantes, estimulando o fim dos lixões.

Leis da Mulher e contra Chantagem Sexual (Leis 1886/91 e 3179/99) – A Lei 
1886/91 determina penalidades aos estabelecimentos que discriminam mulheres, 
proíbe a chantagem sexual, a exigência de teste de urina ou sangue para verificação de 
gravidez e a comprovação de esterilização para admissão ou permanência no emprego. 
Graças à lei e ao movimento feminista e sindical, foram reintegradas mais de 300 
mulheres que haviam sido demitidas por não ceder à chantagem sexual dos chefes. A Lei 
3179/99 amplia direitos para os homens, punindo a chantagem independentemente do 
sexo e da orientação sexual do agressor e do agredido.

Ouvidoria da Polícia (Lei 3168/99) – Criou a Ouvidoria da Polícia para apurar 
reclamações contra os abusos de autoridades e agentes policiais. A veracidade das 
denúncias é investigada para a reparação das ilegalidades constatadas. A lei garante o 
anonimato ao denunciante. Queremos a reforma das corregedorias das polícias Civil e 
Militar, com a criação de um corpo qualificado de corregedores. Apresentamos projeto de 
lei para ampliar a autonomia da Ouvidoria. Essa lei tem apoio dos policiais, com os quais 
lutamos pela Lei Orgânica da Polícia Civil e pela reforma do regimento disciplinar 
jurássico da PM e dos Bombeiros.
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Lei dos Torturados (Lei 3744/01) – Indeniza ex-presos políticos que sofreram 
violências físicas e psicológicas entre 1964 e 1979, na ditadura militar. Comissão com 
representantes da OAB, ABI e do Tortura Nunca Mais analisou os pedidos de indenização, 
fixada em R$ 20 mil. A lei não apaga as consequências das torturas, mas tem significado 
importante: o Estado reconhece sua responsabilidade. Regulamentada em 2002, a 
comissão foi instalada em 2004, com 1.200 vítimas tendo sido indenizadas. Queremos 
que o Rio de Janeiro se torne território livre de tortura. 

Fim da Gratificação Faroeste (Lei 2993/98) – Acabou com a política do “matou, ga-
nhou”. A gratificação faroeste manteve salários baixos, criminalidade elevada e dobrou o 
número de mortes de civis, sobretudo de negros e pobres. Garantimos a exigência de 2º 
grau para ingresso na PM, fim do rancho e garantia do vale-refeição, e lançamos o Decá-
logo em Defesa da Vida dos Policiais.

Racismo e Antissemitismo (Art. 334, §1º da Constituição Estadual de 1989) – São 
vedadas propaganda, divulgação e manifestações que atentem contra minorias raciais, 
étnicas ou religiosas e o funcionamento de empresas ou organizações que visem ou 
exerçam essas práticas. Criamos o Centro de Referência contra o Racismo e o 
Antissemitismo, e fechamos, com a Polícia Federal, uma organização nazista em Nova 
Iguaçu. Em 2015, apresentamos o Projeto de Lei 1159, que estabelece penalidades aos 
estabelecimentos com práticas racistas.

Mercúrio (Lei 2436/95) – Proíbe a implantação ou ampliação de indústrias produtoras 
de cloro-soda com células de mercúrio. A Pan-Americana contaminou seus trabalhadores 
com mercúrio, assim como o Rio Acari e os mexilhões da Baía de Guanabara. Foi obrigada 
a mudar de tecnologia, pois ganhamos liminar para a retirada do mercúrio. Em 2002, a 
empresa implantou células de membrana que, além de despoluir, geraram economia de 
energia de um milhão de KW/mês. Vitória da saúde, do ambiente e da eficiência energética.

Banco de Sangue e Testes Sorológicos (Leis 1215/87 e 3176/99) – Primeira lei do 
país de controle do sangue e testagem obrigatória do vírus da Aids, tornando os 
estabelecimentos criminalmente responsáveis pelo sangue fornecido. A Lei 1215 me foi 
pedida pelo companheiro Betinho, em 1987, quando a metade do sangue fornecido era 
contaminada. A Lei 3176/99 ampliou os testes para doença de Chagas, sífilis, hepatite B e 
C, Aids, dosagem de TGP/ALT, Anti-HBC e Anti-HTLV – I e II, proibindo a comercialização do 
sangue doado e a coleta externa por instituições privadas com fins lucrativos.

Fecam - Fundo Estadual de Conservação Ambiental - (Artigo 263 da Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro) – Destinou 20% dos recursos dos royalties do petróleo e 
gás natural para investimentos de preservação ecológica. Denunciamos desvios de R$ 
480 milhões, entre 1994 e 2003, para asfalto e outros fins não permitidos para o Fecam. 
Em 2005, o governo Rosinha reduziu o Fecam de 20% para 5%, comprometendo 
programas ambientais, rios, lagoas e Mata Atlântica! Entre 2005 e 2007, o meio ambiente 
perdeu R$ 500 milhões, com prejuízo ambiental da Baía de Guanabara e do Rio Paraíba do 
Sul. Na nossa gestão da SEA/Inea, entre 2007 e 2013, investimos R$ 2 bilhões no 
saneamento ambiental, com a construção das redes das ETEs Alegria, Pavuna, Sarapuí e 
São Gonçalo, ligando às estações 3 milhões de moradores do Rio e da Baixada 
Fluminense. Investimos ainda no tratamento de esgoto da Barra e Jacarepaguá, de Barra 
Mansa e Volta Redonda, protegendo o Rio Paraíba do Sul. Também no saneamento em 
Miguel Pereira, Paraty, Ilha Grande, Visconde de Mauá (Resende). Com o Fecam, 
avançamos também na recuperação das lagoas de Araruama e de Itaipu/Piratiniga 
(Niterói), e dos rios Iguaçu/Sarapuí, na Baixada Fluminense. Com a crise, os recursos do 
Fecam não estão sendo investidos em saneamento e meio ambiente, e o governo 
apresentou a PEC 50 para extinguí-lo. 

P
$

$
$
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Gestão Participativa em Unidades de Conservação (Art. 27 das Disposições 

Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e Lei 3443/00) - 
Determina que todas as Unidades de Conservação do Estado devem contar com 
conselhos gestores com representantes da sociedade civil e do governo. Em 2007, o 
antigo IEF (Instituto Estadual de Florestas) criou um programa voltado para criar 
conselhos e capacitar conselheiros de todas as Unidades de Conservação Estaduais. 
Hoje, todas as Unidades de Conservação têm conselhos. Até 2005, poucas possuíam.

Direitos de Funcionários Homossexuais (Lei 5034/07) – Concede benefícios 
previdenciários aos companheiros(as) homoafetivos dos funcionários públicos estaduais. 
A lei teve origem em nossa Lei 3786/2002. O governo Rosinha tentou anular a lei, mas a 
reapresentamos pelo governo, e a Alerj aprovou. Atualmente, mais de 570 parceiros/as de 
funcionários estaduais recebem o benefício. 

Relatório da Água (Art. 279 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro) – 
Determina que a Cedae e empresas municipais ou consórcios divulguem, 
semestralmente, relatório de qualidade da água distribuída à população. Ao analisar os 
resultados de 1991 a 1998, constatamos que, em 22 municípios, a água esteve 
sistematicamente fora dos padrões de potabilidade. Esses municípios apresentaram os 
mais altos índices de mortalidade infantil por doenças transmissíveis pela água (hepatite, 
diarreias infecciosas). Atualmente, são publicados no Diário Oficial e na conta da água 
dados da presença de coliformes e de mais de 20 substâncias, o que facilita a prevenção.

Auditorias Ambientais (Lei 1898/91) – Obriga empresas de elevado potencial poluidor, 
como refinarias, petroquímicas e siderúrgicas, a apresentar auditorias ambientais anuais, 
pagas pelas companhias e realizadas por equipes técnicas independentes. São 
autênticos raios X ambientais, com custo zero para o Estado. A CSN teve de cumprir a lei, o 
que ajudou na despoluição do Rio Paraíba do Sul. A auditoria ambiental da rede de esgoto 
do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas levou à construção de cintura coletora e à reforma 
de oito elevatórias da Cedae, realizadas com recursos do Fecam, o que despoluiu em 90% 
a lagoa! Auditoria Ambiental da Reduc baseou o maior TAC (Termo de Ajuste de Conduta) 
do país: R$ 1,2 bilhão para executar 48 ações e reduzir 92% das emissões da refinaria.

Incentivo à Cultura e ao Esporte (Lei 3555/01) – Acaba com entraves, diminuindo a 
contrapartida dos proponentes de 50% para 18% do valor do projeto, e aumenta o 
percentual do ICMS, que pode ser abatido de 2% para 4%. Acaba com vetos da Secretaria 
de Fazenda, que derrubavam 90% dos projetos aprovados. Garante um mínimo de 0,25% 
da arrecadação anual do ICMS para projetos culturais e esportivos, como cinema, música, 
dança, literatura, artes plásticas e formação esportiva. Em 2015, apresentamos emendas 
à Nova Lei de Cultura (Lei 7035/15), que incorporou a nossa Lei 3555/01, instituindo o 
Sistema Estadual de Cultura no Rio de Janeiro, o que fortalece a institucionalização das 
políticas culturais no estado.

Bolsa para Cotistas (Lei 5230/08) – Esta lei modificou a lei de cotas na Uerj, garantindo 
aos alunos cotistas bolsa estudantil mensal válida para toda a duração do curso (antes, 
era apenas no primeiro ano). Essa bolsa tem como objetivo ajudar os cotistas a 
permanecer na faculdade, custeando passagem, alimentação, livros. Atualmente, 6.000 
são beneficiados com essa bolsa. O nível de aprovação e de performance dos estudantes 
cotistas, em 2012/13, foi idêntico ao dos demais.
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Impede a Discriminação de Portadores de HIV (Lei 3559/01) – Penaliza estabeleci-

mentos, como escolas, hospitais e empresas, que discriminem pessoas portadoras de 

HIV. Sugerida por Betinho, foi aprovada só após a expulsão injustificada de uma menina – 

que era apoiada pela Sociedade Viva Cazuza – de uma escola em Laranjeiras. 

Inea, Concurso Público e Descentralização Ambiental (Lei 5101/07) – Reuniu a 

Serla, IEF e Feema no Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e determinou o primeiro 
concurso público para a área ambiental em mais de 30 anos de existência desses órgãos. 
Criou nove agências regionais descentralizadas, diminuindo burocracia, deslocamentos e 
ampliando o atendimento local. Criou ouvidoria, corregedoria, planejamento e estrutura. 
O processo de licenciamento ambiental de pequenos empreendimentos foi 
descentralizado para municípios. O Inea ganhou sede, helicóptero e respeito. Depois, já 
foram feitos mais dois concursos, e um para guarda-parques. Aprovamos o Contrato de 
Gestão para o Inea, garantindo até mais um salário anual, de acordo com o desempenho.

ICMS Verde (Lei 5100/07) – Determina novo critério de repartição do ICMS entre os mu-

nicípios, consagrando o esforço ambiental. O ICMS Verde não aumenta R$ 1 de imposto, 
mas cria critérios ambientais na divisão do bolo do ICMS entre as prefeituras. Ganham 
maior fatia aquelas que apresentarem melhores resultados em ações como fim dos lixões 
e reciclagem de lixo, melhoria da qualidade da água através do tratamento do esgoto, 
implantação de parques. Os resultados foram excepcionais: duplicaram em quatro anos 
as áreas protegidas dos municípios e 92% do lixo passou a ser destinado a aterros 
sanitários. As prefeituras disputam para ampliar áreas verdes, criar aterros sanitários de 
boa qualidade e ampliar o saneamento ambiental. Os recursos do ICMS Verde aumentam 
a cada ano. Em 2016, serão distribuídos mais de R$ 200 milhões a prefeituras.

Fundo da Mata Atlântica - Criado em 2007 e gerido por conselho com participação de 

universidades, ambientalistas e empresários, o Fundo da Mata Atlântica – formado com 
recursos de compensações ambientais – reforçou a infraestrutura dos parques estaduais, 
municipais e federais. Com o FMA, arrecadamos R$ 160 milhões para regularização 
fundiária, elaboração de planos de manejo e construção de sedes e subsedes, guaritas, 
centro de visitantes e de pesquisadores, alojamentos, sinalizações e outras estruturas 
físicas em 16 parques estaduais, como Pedra Branca, Três Picos, Tiririca, Ilha Grande e 
Desengano, e também na segurança com guarda-parques e Upams (Unidades de Polícia 
Ambiental). Com parques mais protegidos e estruturados, quintuplicamos a visitação, de 
120 mil para 600 mil visitantes ao ano, e o Rio passou a ser o estado que menos desmata a 
Mata Atlântica, segundo o Inpe e o SOS Mata Atlântica.

APA Guandu (Lei 3760/02) – Criou a Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu para 

garantir a qualidade da água para 9 milhões de pessoas da Região Metropolitana do Rio. 
Os lixões às margens do rio e seus afluentes foram retirados, e a exploração de areia, 
suspensa. Liminar judicial sustou a lei. Na SEA, elaboramos decreto que recriou a APA 
Guandu, e criamos o Parque Fluvial do Guandu, com o plantio de um milhão de árvores. Foi 
instalado o Comitê de Bacia do Guandu, com a UFRRJ. Iniciamos no Guandu o pagamento 
por serviços ambientais aos agricultores que replantam matas ciliares. Foram 
construídas ETEs e redes de esgoto em parte da bacia contribuinte.
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Direito de Pescadores e Populações Nativas às Terras que Ocupam (Leis 
2393/95, 3192/99 e 6793/14) – Asseguram às populações residentes e pescadores 
artesanais em unidades de conservação há mais de 50 anos o direito real de uso das 
áreas ocupadas. As populações beneficiadas devem preservá-las e defendê-las. A lei foi 
inspirada na luta da comunidade da Praia do Sono, em Paraty, contra a grilagem. Em 
2014, aprovamos a Lei 6793/14, que cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do 
Aventureiro, na Ilha Grande, garantindo que 220 caiçaras possam manter suas atividades 
tradicionais de forma sustentável. Com o Decreto 44.417/13, criamos a Reserva 
Extrativista de Itaipu, em Niterói, com 3.990 hectares, abrangendo áreas marinhas de 
Itacoatiara, Itaipu, Camboinhas, Piratininga e a Lagoa de Itaipu. Protegemos o modo de 
vida de 260 famílias de pescadores artesanais, a exploração sustentável e a conservação 
da biodiversidade marinha. Em 2011, assinamos um Termo de Compromisso com a 
comunidade tradicional do Morro das Andorinhas, situado nos limites do Parque Estadual 
da Serra da Tiririca: a comunidade tem assegurados seus direitos de permanecer na área, 
e o compromisso de colaborar na conservação da Mata Atlântica do parque.

Leis de Criação de UCs – Em oito anos, na SEA e no Inea, aumentamos as áreas 
protegidas estaduais em 70%, a partir da aprovação de diversas leis e decretos. 
Enfrentando a especulação imobiliária, criamos (Decreto 42.929) o Parque Estadual da 
Costa do Sol, na Região dos Lagos, o da Lagoa do Açu (Decreto 43.522), no Norte 
Fluminense, o da Pedra Selada (Decreto 43.640), em Resende e Itatiaia, englobando 
Visconde de Mauá, e o Parque do Mendanha (Decreto 44.342), na Baixada Fluminense, 
com lazer para a população. Com a Lei 1901/91, criamos o Parque da Serra da Tiririca, em 
Niterói e Maricá, defendendo fauna, costões rochosos e mananciais. Ampliamos o parque 
em 2012, incluindo a Reserva Darcy Ribeiro (que estava abandonada) e as ilhas Pai, Mãe e 
Menina. Ampliamos também o Parque dos Três Picos, em 2009 e 2013, que se tornou a 
maior unidade de conservação do estado, abrangendo Cachoeiras de Macacu, Friburgo, 
Teresópolis e Petrópolis. Em 2007, por decreto, dobramos a área do Parque da Ilha 
Grande, de 6 mil para 12 mil ha. Em 2008, no Ministério do Meio Ambiente, duplicamos a 
área do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, integrando o corredor central da Mata 
Atlântica. E contratamos o Ibase para criar gestão participativa integrada nos Mosaicos 
das Unidades de Conservação Central e Carioca. Em 2013, com a ajuda dos pescadores 
de Itaipu, criamos a Reserva Extrativista de Itaipu (Decreto 44.417/2013), com 3.990 
hectares, uma reivindicação de 20 anos! Em 2014, aprovamos a Lei (6793/2014), que 
recategorizou 3% da Reserva Biológica da Praia do Sul para Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Aventureiro, com 300 hectares, possibilitando sua comunidade tradicional 
de permanecer em sua terra. 

Controle das Viagens dos Deputados (Resolução 482/04) – Impede viagens de de-
putados custeadas pela Alerj para assuntos pessoais, turismo, negócios, motivos religio-
sos. Determina a apresentação de relatórios detalhados que, se não forem aprovados, im-
plicarão na devolução dos recursos. Reduziu em 70% os gastos com diárias e passagens. 

Meia-Entrada (Lei 4161/03) – Institui a meia-entrada em cinemas, teatros, shows e 
Maracanã para estudantes e idosos. Realizamos dezenas de vistorias com o Procon, que 
aplicou multas de até R$ 4 milhões em casas de espetáculos, como, por exemplo, o Claro 
Hall. Alguns locais não respeitam a lei, como casas de show na Baixada Fluminense e 
Zona Oeste. Lutamos contra os artifícios de promoções que tentam sonegar ilegalmente o 
direito dos estudantes. A lei facilita acesso ao esporte e à cultura. Acabou modificada pela 
Lei Federal 12.933/13, que limita o número de meias-entradas para idosos e estudantes.

UC
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Água de Reúso (Lei 7424/16) – Propõe ações preventivas para o enfrentamento da 
crise hídrica e a melhoria do desempenho da gestão dos recursos hídricos, através do 
reúso de água nos órgãos públicos estaduais, autarquias, fundações e empresas do 
Estado, seja pelo reaproveitamento da água usada ou captação da água de chuva. Alguns 
órgãos estaduais têm iniciativas implantadas, mas é necessária regulamentação – e 
generalizar o procedimento.

Reciclagem na Construção Civil (Lei 7137/15) - Isenta do pagamento de ICMS as 
atividades de comercialização de produtos derivados da reciclagem de resíduos da 
construção civil. Viabiliza o Programa Entulho Limpo da Baixada, que dá destinação 
adequada para entulhos da construção civil; que são moídos e encaminhados para a 
cadeia da reciclagem. Criamos o Polo Reciclador de Gramacho, que, com o incentivo 
fiscal, deve ser generalizado. 

Motosserra (Lei 1309/88) – Equipara a motosserra à arma de fogo, obrigando o  porta-
dor a registrá-la no Ibama e no Inea e a tirar o porte de uso. Este controle ajudou a pre-
servar as florestas. Começou a ser cumprida depois de ações contra lojas que vendiam 
motosserras em promoção até no Dia da Árvore! Com o Ibama e Polícia Ambiental, 
promovemos dezenas de fiscalizações em fazendas e empreendimentos, lutando 
também contra queimadas e balões. O Rio passou, em dez anos, do maior desmatador da 
Mata Atlântica para o estado que menos a desmata: 11 hectares em 2013. Minas Gerais, 
campeã, desmatou 9.200 ha! A criação da Cicca (Coordenadoria Integrada de Combate 
aos Crimes Ambientais) e o concurso dos guarda-parques foram fundamentais.

Lei do Lixo (Lei 4191/03) – Estabelece a Política Estadual de Resíduos Sólidos, 
determina procedimentos para a produção, acondicionamento, coleta, transporte, 
tratamento e destinação final do lixo. Obriga o tratamento do chorume, o apoio às 
cooperativas de catadores e à desativação dos lixões. Na nossa gestão na SEA, 
financiamos pelo Fecam aterros sanitários intermunicipais. Cuidar do lixo urbano é dever 
constitucional das prefeituras. Mas não podíamos ficar indiferentes a esta dramática 
situação social e ambiental: até 2007, 90% do lixo total do estado ia para lixões, e só 10% 
para aterros sanitários. Em janeiro de 2014, 92% do lixo do Rio era destinado a aterros 
sanitários. Uma profunda virada! Foram fechados todos os lixões em torno da Baía de 
Guanabara – como o de Itaoca, em São Gonçalo, o de Gramacho, em Duque de Caxias, o 
maior lixão a céu aberto da América Latina, e o de Babi, em Belford Roxo, que, em 
conjunto, lançavam um Maracanã semanal até o teto de chorume nas águas da 
Guanabara. Em 2014, aprovamos emendas a essa lei para organizar a logística reversa. A 
lei obriga os estabelecimentos a terem pontos de recebimento de embalagens, pilhas e 
lâmpadas, e destina o resíduo reciclável às cooperativas de catadores. 

Seguro Garantia para Obras Públicas (Lei 2807/97) – Dispõe sobre a exigência de 
seguro para obras públicas como garantia de conclusão do serviço ou ressarcimento aos 
cofres públicos. Exige que nos contratos firmados pelo Poder Executivo constem 
cláusulas sobre punições para casos de abandono ou má qualidade da obra, e 
mecanismos de compensação pelos recursos desperdiçados em obras paradas. 

LEIS PARCIALMENTE 
CUMPRIDAS
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Áreas de Risco de Desastres Naturais (Lei 6442/13) – Com o aumento da incidência 
dos desastres naturais, investimos em ações para prevenir tragédias ambientais, como a 
da Região Serrana em 2011. A SEA financiou, com o Fecam, o mapeamento de áreas de 
risco, de escorregamentos e inundações para os municípios fluminenses, através do DRM 
(Departamento de Recursos Minerais). Áreas de risco em Friburgo, Teresópolis e Petró-
polis já mapeadas foram palco de expansões urbanas equivocadas pelas prefeituras. 
Aprovamos então a Lei 6442/13, que obriga todos 92 municípios do Rio a incorporar as 
diretrizes desses mapeamentos em seus planos diretores e leis de uso do solo. Perderão o 
mandato prefeitos que permitirem construções em áreas de risco! Vamos fiscalizar!

Incentivos a Cooperativas de Trabalho (Lei 7086/2015) - Institui o programa de 
incentivos à criação e fortalecimento de cooperativas de trabalho. Diminui burocracias e 
isenta custos cartoriais e de juntas comerciais para a criação de cooperativas. Os 
cartórios têm cumprido, mas faltam medidas mais efetivas para a sua implementação, 
por parte do Governo Estadual.

Dia pelas Vítimas da Inquisição (Lei 7094/15) - Institui, no calendário oficial do Esta-
do do Rio de Janeiro, o Dia Estadual em Memória às Vítimas da Inquisição no Brasil. Serão 
sempre lembradas, em 31 de março, as torturas e mortes na fogueira de mais de 300 ho-
mossexuais, judeus, ciganos e mulheres. É importante resgatar essa memória do Brasil 
Colonial, para não haver uma recaída. Vivemos momento conservador no país, em que au-
mentam casos de violência contra homossexuais e adeptos do Candomblé e Umbanda. A 
data entrou no calendário oficial, mas faltam campanhas de conscientização pública. 

Sistema Integrado de Ciclovias (Lei 7105/15) – Cria o Sistema Cicloviário no Estado 
do Rio de Janeiro, determinando a integração do sistema de transporte de passageiros e a 
construção de mais ciclovias e de bicicletários nas estações de trens, barcas e metrô. Au-
toriza a entrada gratuita de bicicletas nas barcas e em vagões especiais do metrô e trens. 

DCE e DA Livres, com Representação em Conselhos Universitários (Lei 3947/02) 
– Estabelece a livre organização dos órgãos de representação estudantil de nível superior, 
como os centros e diretórios acadêmicos. A definição dos critérios, do estatuto e da
organização desses órgãos passa a ser de exclusiva responsabilidade dos estudantes. Os
estabelecimentos de ensino disponibilizarão espaços para os DAs e DCEs, que terão
assento garantido nos conselhos universitários.

Audiências de Custódia (Lei 7437/16) – Institui, por lei, as Audiências de Custódia. Os 
presos em flagrante têm que ser apresentados ao juiz em 24 horas. Isto diminui injustiças 
e a corrupção. No primeiro ano, 38% foram soltos, e só 1,5% reincidiu. Destes, 90% 
haviam cometido pequenos furtos ou eram usuários de drogas. As audiências já estão 
funcionando na capital, mas não no interior do estado.

Direito de Associação para PMS e Bombeiros (Lei 2649/96) – Regulamenta o art. 91 
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, garantindo o direito de associação não 
sindical dos servidores públicos militares. Foi contestada na Justiça pelo governo 
Marcello Alencar. Reapresentamos o projeto de lei. Conseguimos mudar o Regimento 
Disciplinar de PMs e Bombeiros, em 2002, no governo Benedita, acabando com a prisão 
administrativa por motivos fúteis. Mas o regimento foi revogado no governo Rosinha. 
Voltamos à carga, por questão de Justiça. 
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Tortura (Lei 3358/00) – Obriga as delegacias, quartéis da PM e presídios a fixar cartazes 
com os dizeres “TORTURA É CRIME HEDIONDO E INAFIANÇÁVEL”. A lei visa a inibir a 
tortura e a incentivar a investigação séria, em defesa dos direitos fundamentais. O cartaz 
está afixado em algumas delegacias, quarteis e presídios, mas falta generalizar a sua 
fixação no restante das unidades de segurança.

Yoga no Serviço Público (Lei 4861/06) – Cria o Programa Estadual de 
Desenvolvimento da Atividade de Yoga, levando a prática para maternidades, postos de 
saúde, praças, serviços sociais, presídios e escolas. Difunde práticas e técnicas de 
eficácia comprovada sobre o controle do estresse, melhoria dos problemas respiratórios, 
efeitos antidepressivos. Contribui para a autoestima junto à terceira idade, o aumento da 
longevidade e da vida produtiva e para a diminuição da violência na sociedade. O 
programa só foi implementado em poucos locais. 

Mapeamento de Risco de Acidentes (Lei 3029/98) – Determina a realização de 
mapeamento de risco para instalações e atividades de elevado potencial de acidentes, 
como depósitos de pólvora, combustíveis e gasômetros, contendo medidas de prevenção 
e, no limite, sua realocação. Disponibilizamos recursos do Fecam para mapeamentos do 
DRM (Departamento de Recursos Minerais), Inea e Coppe-UFRJ.

Educação Ambiental (Lei 3325/99) – Institui a Política Estadual de Educação 
Ambiental (EA), detalhando objetivos e a implementando dentro e fora das salas de aula. A 
Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), a partir de 2007, criou orçamento próprio para a 
EA, com recursos do Fecam, e programa de formação continuada, em parceria com a Uerj 
e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, para professores e alunos da rede 
pública estadual. O programa foi premiado, e adotado pela União e municípios. Mais de 
1.200 escolas públicas e 800 mil alunos foram incorporados, multiplicando a consciência 
ecológica. Ampliamos o programa com o Elos de Cidadania, Nas Ondas do Ambiente, 
Mãos à Obra, Elos do Axé, com educação ambiental dentro e fora das escolas. 
Infelizmente, a política de financiamento da EA, implantada por nós, de 2007 a 2014, foi 
desmontada, e todos os programas cancelados. No Estado, apenas o Comando de Polícia 
Ambiental (CPAM), ligada à Secretaria de Segurança (Seseg), mantém um curso de 
formação em EA. Alguns municípios estão cumprindo a lei, mas de forma pontual e pouco 
estruturada, atendendo apenas certas datas do calendário ecológico.

Saúde do Trabalhador (Lei 3623/01) – Cria a Política Ambiental Ocupacional no Estado 
do Rio de Janeiro, estabelecendo limites, critérios e diretrizes destinados à redução do 
risco ocupacional, visando à qualidade do ambiente de trabalho e à proteção da saúde do 
trabalhador, garantindo aos estados e municípios a fiscalização da poluição dentro das 
empresas. Com os TACs que promovemos, pela SEA, com a Reduc e CSN, houve 
avanços na redução do poluente dióxido de enxofre (SO2). Acabamos com a 
exposição de funcionários ao benzeno (C6H6) e ao dióxido de enxofre (SO2). Com a 
Fiocruz e a Secretaria de Estado de Saúde, vamos ampliar a fiscalização. Cumpra-se!

Creche (Leis 2609/96 e 4205/03) – As empresas com mais de 30 trabalhadoras que 
não comprovarem o funcionamento de creches para filhos de funcionárias ou o seu 
reembolso terão proibido o acesso a crédito público. A Lei 4205/03 proíbe que empresas 
que não ofereçam creches para as funcionárias recebam incentivos e que possam 
participar de licitações.
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ZEE - Zoneamento Ecológico-Econômico - (Lei 4063/03) – Determina a realização do 
ZEE previamente à implantação de grandes projetos agrícolas, pecuários e florestais. A 
Lei 5067/07 estabeleceu os critérios a serem observados para a elaboração e  
implementação do ZEE do Estado do Rio de Janeiro. Foram criados critérios diferenciados 
por região para estimular o reflorestamento econômico e de matas nativas nas áreas 
degradadas, como o Noroeste e o Norte fluminenses. A SEA realizou consultas públicas 
nas nove regiões hidrográficas, para estimular a participação. Como ministro do Meio 
Ambiente, repassamos apoio técnico e recursos para os estados realizarem seus ZEEs. 
Em março de 2010, concluímos o Macro – ZEE de toda a Amazônia, coordenado pela 
geógrafa Bertha Becker, sendo instrumento essencial para combater o desmatamento 
e permitir o desenvolvimento sustentável da região.

Recursos Hídricos (Lei 3239/99) – Instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e 
criou o Sistema de Gerenciamento Integrado, com participação da sociedade. Empresas 
que captam água dos rios e despejam efluentes, ainda que dentro do padrão, pagam 
taxas para monitoramento e recuperação de rios e lagoas. Implantamos todos os comitês 
de bacias: o da Bacia do Rio São João (Região dos Lagos), os da Baía de Guanabara e dos 
rios Guandu, Macacu, Piabanha, das Baías da Ilha Grande e de Sepetiba, e os demais, para 
sanear, reflorestar e recuperar as bacias, com a SEA, a Cedae, ONGs e prefeituras. Temos 
que ampliar o financiamento e a amplitude da ação dos comitês de bacia.

Saúde Mental Humanizada (Lei 3944/02) – Estabelece direitos fundamentais dos usu-
ários dos serviços de saúde mental: direito à informação; de não receber tratamento sem 
seu consentimento ou o de familiares; ser informado sobre o tratamento, suas alterna-
tivas, efeitos colaterais, riscos e benefícios; receber visitas particulares, correspondência, 
objetos pessoais; praticar religião ou crença; ter acesso ao prontuário médico; e ser pro-
tegida de violência. O hospital psiquiátrico Dr. Eiras, de Paracambi, sofreu intervenção por 
descumprir essa lei. As unidades básicas de saúde, os Caps, centros de convivência, resi-
dências terapêuticas e consultórios de rua estão substituindo as internações crônicas, 
mas que são ainda insuficientes. A rede pública tem cumprido os principais pontos da lei. 
A rede privada ainda descumpre alguns. Em 2016, foi criada a Frente Parlamentar em 
Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial, que participamos.

Lei do Desarmamento I (Lei 3219/99) – Restringiu a comercialização de armas de fogo 
no Estado do Rio de Janeiro apenas às Forças Armadas, às polícias, aos bombeiros e às 
empresas de segurança cadastradas. Foi a primeira lei de desarmamento do país. 
Posteriormente, foi suspensa por liminar judicial. Levamos 1,5 milhão de assinaturas para 

o Congresso, que aprovou o Estatuto do Desarmamento. Exigimos também a ampliação e
a qualificação dos policiais e o desarmamento sistemático dos bandidos.

Lei do Desarmamento II (Lei 3680/01) – Restringiu a venda de armas de fogo no 

estado, ao criar seis novas exigências para o comprador, como não possuir antecedentes 
de violência no trabalho e na Justiça, realizar exames psicotécnicos e de balística. Essas 
exigências reduziram a venda de armas, enfrentando a cultura da violência. Há que 
equipar, qualificar e pagar salários dignos à polícia e à perícia, e desarmar e prender os 
bandidos, que devem trabalhar nas prisões, sem celulares. De 17 pessoas que resistem 
com arma a um assalto, 15 são assassinadas. 

P

P
P
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Lixo Químico (Lei 2011/92) – Obriga as grandes indústrias poluidoras a implementar o 
Programa de Redução de Resíduos Perigosos e a informar o lixo químico que produzem, o 
que fazem com ele, e a reduzir progressivamente sua geração. Das 260 empresas que 
devem cumprir a lei, 200 o fazem. Apoiamos a criação de mecanismo para que resíduos 
de certas empresas possam ser reaproveitados em outras.

Passe livre para Doentes Crônicos e Mentais (Lei 3650/01) – Garante o 
passe livre nos trens, metrô, barcas e ônibus intermunicipais para os portadores de 
doenças mentais ou crônicas que necessitem de atendimento diário. Complementa 
lei federal da Reforma Psiquiátrica e a nossa estadual 3944/02, que criam 
alternativas à internação crônica e avançam na ressocialização. Quarenta mil 
passes especiais foram emitidos, mas muita burocracia e restrições criam 
dificuldades. Em 2014, fizemos o Cumpra-se! desta lei na Secretaria de 
Transportes, e obtivemos avanços, como convênios e reconhecimento dos 
pacientes atendidos pelos Caps. Em 2015 e 2016, conseguimos, via ofícios à 
Sectrans, a liberação de passes e renovações de passes atrasados. Persiste a 
burocracia na Secretaria de Transportes.

Reaproveitamento do CFC em Geladeiras e Ares-Condicionados (Lei 2457/95) 
– Proíbe a liberação de gases de refrigeração à base de clorofluorcarbonos
(CFCs), responsáveis pela redução da camada de ozônio da atmosfera. Obriga as
empresas que produzem ou consertam geladeiras e ares-condicionados a usar
mecanismos de reciclagem do CFC dos eletrodomésticos antigos. Mais de 800
empresas a cumprem, e o Senai fornece cursos para os mecânicos reciclarem o
gás. A SEA, em 2007, criou o Programa de Eficiência Energética, que troca
geladeiras antigas por novas. No Ministério do Meio Ambiente, implantamos
programa nacional e equipamentos para extrair e neutralizar o CFC.

Transparência nas Planilhas das Escolas e Universidades (Lei 2654/96) – 
Determina a transparência na elaboração das planilhas de custos das escolas e 
universidades, e o livre acesso da comunidade a elas; liberdade de organização sindical e 
estudantil; respeito ao piso salarial dos professores; plano de carreira para os docentes; e 
participação destes e dos estudantes na elaboração do projeto pedagógico.

Lei da Mochila (Lei 2772/97) – Determina que o peso máximo do material escolar 
transportado não ultrapasse 5% do peso da criança do pré-escolar e 10% do peso do 
aluno de 1º grau das redes pública e privada. Fizemos vistorias em 130 escolas. Várias 
passaram a cumpri-la, mas apenas 40% do total possui armários individuais e 
coletivos. Inúmeros alunos contraíram lordose e escoliose devido ao peso das mochilas.

Lesão de Esforço Repetitivo (LER) - (Lei 2586/96) – Protege os trabalhadores das 
lesões por esforços repetitivos (LER), estabelecendo normas de prevenção, como 
a jornada de seis horas, dez minutos (pagos) de intervalo, alternância de funções 
e adequação do mobiliário. Organizamos vistorias com os sindicatos dos telefônicos, 
dos bancários e dos processadores de dados. Várias empresas passaram a cumprir a 
lei. No passado, o INSS não reconhecia o nexo causal entre a atividade repetitiva e as 
lesões. A partir do governo Lula, isso mudou. O Sindicato dos Bancários obteve, entre 
2007 e 2016, 545 reintegrações, com realocação para outras atividades. 
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Ferro-Velho (Leis 2416/95 e 3489/00) – Criam instrumentos rigorosos de controle dos 

ferros-velhos, como a nota fiscal de entrada e saída de mercadorias em todas as 

operações efetivadas por ferros-velhos e sucatas, para coibir a venda de carros roubados. 

Mais de cem ferros-velhos foram fechados em vistorias que fizemos em conjunto com a 

Polícia Civil. Defendemos o Pátio Legal e alternativas para a venda de peças e a 

recuperação de veículos.

Banimento do Amianto (Leis 3579/01 e 4341/04) – Determinam a substituição do 

amianto/asbesto nas fábricas e no comércio. O amianto causa asbestose e câncer nos 

trabalhadores, e foi banido em 69 países, segundo a Abrea (Associação Brasileira dos 

Expostos ao Amianto). Lutamos seis anos por sua aprovação, e a Petrobras e o Metrô 

substituíram o amianto do revestimento dos dutos e dos discos de freio. A Lei 4341 obriga 

as empresas a indenizar e custear o tratamento dos trabalhadores expostos ao 

asbesto/amianto. Empresas questionaram as leis no STF, mas foram mantidas a 4341 

e parte da Lei 3579, e o banimento nacional está em julgamento. Acionamos o MP 

para fiscalizar. No MMA, proibimos o uso do amianto em instalações e veículos. Os 

ministérios da Saúde e da Cultura nos acompanharam. No Congresso Nacional da CUT, 

em 2009, assinamos portaria inédita incorporando a saúde do trabalhador ao 

processo de licenciamento ambiental. Em 2015, o órgão especial do Tribunal de 

Justiça declarou, por unamidade, a constitucionalidade da Lei 3579/01. 

Saneamento e Tratamento de Esgoto (Lei 2661/96) – Regulamenta o artigo 274, que 

aprovamos na Constituição do Estadual, definindo o “tratamento primário completo”. 

Estipula critérios e os níveis mínimos para o tratamento do esgoto sanitário antes do 

lançamento em corpos d’água. As novas estações da Baía de Guanabara e da Barra da 

Tijuca possuem prévio tratamento completo graças à lei. Na SEA, ampliamos recursos do 

Fecam ao saneamento; duplicamos a ETE Alegria, com tratamento secundário, e as 

redes; concluímos a ETE da Barra da Tijuca/Jacarepaguá, o emissário submarino de 5 

kms, rede de 450 kms e 28 elevatórias. Passamos, em seis anos, o saneamento em Volta 

Redonda e Barra Mansa de 5% para 50%, protegendo o Rio Paraíba do Sul. Alcançamos 

75% de tratamento na Região dos Lagos, em parceria com prefeituras e concessionárias. 

Com a dragagem do Canal do Itajuru (com recursos do Fecam), a fiscalização e o Defeso, 

as ações trouxeram peixe e empregos verdes no turismo da região. Voltaram o 

Campeonato de Windsurf, o Festival do Camarão, e foram pescadas Perumbebas de 14 

kgs na Lagoa de Araruama!

Energias Solar e Eólica (Lei 2864/97) – Reduziu em 85% o ICMS sobre a 

comercialização dos equipamentos e sistemas que produzam e utilizam energias solar e 

eólica. Temos sol e fortes ventos que são pouco aproveitados na geração de energia. A lei 

estimula a produção e comercialização desses equipamentos, gerando empregos e 

levando energia às populações distantes com o Programa Luz para Todos. Apoiamos a 

instalação da energia solar na Ilha Grande, em Paraty, Região dos Lagos e em 

assentamentos rurais. Em 2009, no governo Lula, aprovamos a isenção do IPI para 

equipamentos eólicos e a realização de leilões anuais específicos para a eólica. Em 

quatro anos, quintuplicou a aquisição e implantação de energia eólica no Brasil. E em 

2011, zeramos o ICMS dos equipamentos eólicos e solares no Rio! 
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Sacolas Plásticas (Lei 5502/09) – Determina a substituição e recolhimento de sacolas 

plásticas em estabelecimentos comerciais, como supermercados. Obriga as empresas a 
receber os sacos coletados pelos consumidores no meio ambiente, em troca de um quilo 
de feijão por 50 sacolas, ou conceder desconto na compra de cada cinco produtos para 
quem não utilizar os sacos plásticos. Vários supermercados passaram a dar descontos e 
sacolas reutilizáveis. No Ministério do Meio Ambiente, lançamos a Campanha Saco é um 
Saco, com José Júnior, do AfroReggae, para substituir sacolas plásticas por sacos 
reutilizáveis. Com o apoio de consumidores e de supermercados, 6 milhões de sacos 
plásticos deixaram de ser jogados no meio ambiente.

Qualidade do Ar em Túneis (Lei 4929/06) – Determina que as administrações de 

túneis urbanos informem, em painéis eletrônicos na entrada, a qualidade do ar, em seu 
interior, em relação ao nível de concentração de monóxido de carbono. O Inea e a 
Prefeitura do Rio monitoram os túneis mais problemáticos, mas falta a instalação de 
painéis eletrônicos.

Qualidade dos Combustíveis (Lei 4563/05) – Obriga as distribuidoras de combustíveis 

a instalar equipamentos de segurança ou a adotar técnicas que garantam a 
inviolabilidade dos tanques dos postos de abastecimento. Alguns postos colocaram os 
equipamentos. Seguimos vistoriando, com a DPMA e a ANP.

Reciclagem de PET e Plásticos (Leis 3206/99 e 3369/00) – A Lei 3206/99 cria 

normas e procedimentos para o serviço de coleta, reciclagem e disposição final de 
garrafas e embalagens plásticas, que trazem orientações ao consumidor sobre os riscos 
para o meio ambiente, e veda a expressão “descartável”. A Lei 3369/00 determina a 
responsabilidade na destinação final dos comerciantes e fabricantes, que pagarão pelo 
retorno das embalagens PET e apoiarão as cooperativas de catadores. Realizamos 
audiências e manifestações. Alguns setores cumprem, como o de bebidas, outros não, 
como cosméticos, fármacos e plásticos. Indústrias de produtos de limpeza adotaram 
cooperativas de catadores, que obtiveram prensas e equipamentos. E os supermercados 
custearam cooperativas nas 12 ecobarreiras instaladas em foz de rios por conta dessa lei.

Contra a Discriminação por Orientação Sexual (Lei 3406/00 e Decreto 29774/01 e 

Lei 7041/15) – Primeira lei da América Latina contra a discriminação e humilhação de 

pessoas por sua identidade sexual. Penaliza, com multas e até interdição, 
estabelecimentos públicos e privados, locais de trabalho, motéis e restaurantes que 
tratem de forma diferente LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais). A 
Lei 3406/00 vigorou por 12 anos, gerou centenas de ações e reduziu discriminações. Mas 
como responsabilizava autoridades públicas por omissão, foi contestada na Justiça. Em 
2007, participamos da criação do Programa Rio sem Homofobia, coordenado por Cláudio 
Nascimento, que implantou diversos Centros de Referência contra a Violência. Em 2013, o 
governo, a nosso pedido, reapresentou PL idêntico à Lei 3406/00, que foi finalmente 
aprovado, em 2015. Durante esse período, lutamos por sua votação: criamos a Frente 
Parlamentar pela Livre Expressão Sexual, apoiamos as grandes paradas do Orgulho Gay 
para que o Rio seja um estado-referência do respeito à Diversidade Sexual e Cultural. 
Participamos de diversos atos em defesa ao respeito LGBT. 
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Incentivo Fiscal à Energia Solar (Lei 7122/15) - Institui a Política Estadual de 

Incentivo ao Uso da Energia Solar. Estimula a pesquisa e a colocação de sistemas 
fotovoltaicos nos prédios públicos, zerando o ICMS na compra das placas e inversores, e 
da energia gerada. Com a redução de impostos, deverá ocorrer redução do valor do kit 
fotovoltaico, e cada pessoa poderá produzir sua própria energia, gerando processo 
sustentável de consumo energético.

Pilhas e Baterias (Lei 3183/99) – Estabelece normas e procedimentos para o serviço 

de coleta e disposição final de pilhas e baterias, equiparando-as a lixo químico. Depois de 
manifestações, a Comlurb instalou 400 caixas coletoras, mas várias foram destruídas. 
Elaboramos cartilha de coleta de pilhas, implantando o sistema em dezenas de escolas. 
As empresas que vendem celulares começaram a coletar as baterias. No Ministério do 
Meio Ambiente, articulamos a aprovação, pelo Congresso, da Lei Nacional dos Resíduos 
Sólidos, que estabelece a logística reversa – obrigação compartilhada de coleta de pilhas, 
pneus, agrotóxicos. Em 2014, aprovamos emendas à Lei 4191/03, obrigando os 
estabelecimentos que as vendem a terem postos de coleta. Infelizmente, poucas lojas de 
eletroeletrônicos ou que vendem pilhas e baterias adotam o recolhimento, e a fiscalização 
ainda é muito deficiente.

Livre Circulação (Lei 3182/99) – Proíbe restrição de acesso de pessoas aos edifícios e 

elevadores sociais em virtude de raça, cor ou condição social. Obriga a fixação dessas 
normas no quadro de aviso dos prédios. Aperfeiçoa a Lei 962/85, do ex-deputado Liszt 
Vieira. Em parceria com a Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis), 
estimulamos seu cumprimento e a colocação de cartazes nos edifícios constando essa 
vedação às restrições de acesso das pessoas.

Proteção a Testemunhas (Lei 3178/99) – Criou o Programa Estadual de Proteção às 

Vítimas e Testemunhas de Infrações Penais. Estabelece esquema de segurança 
permanente, assessoria jurídica, moradia, assistência econômica, atendimento médico-
hospitalar, assistência social e psicológica, além de ajudar na readaptação social e/ou 
profissional do protegido. Mais de 280 criminosos foram condenados por depoimentos 
dessas testemunhas. Há poucos recursos e menos de cem pessoas estão no programa. 
Cobramos do governo o Cumpra-se! dessa lei para multiplicar, com segurança, 
testemunhos vitais ao combate à impunidade.

Relatório de Verbas da Educação (Lei 3180/99) – Determina que o executivo 

estadual publique, nos seus balanços e relatórios bimestrais da execução orçamentária, 
as receitas e despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso impede que 
as despesas alheias à educação sejam pagas com esses recursos.

APA Macacu (Lei 4018/02) – Criou a Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica 

do Rio Macacu. A lei protege mananciais que abastecem Cachoeiras de Macacu, Niterói, 
São Gonçalo e Itaboraí. Em 2011, iniciamos a implantação de parque fluvial na APA 
Macacu, com reflorestamento, ciclovia, pórtico, sede da APA, sede da Upam. Na SEA, 
criamos o Parque Fluvial do Rio Macacu, que começou a ser reflorestado, pelo Comperj. 
Com a crise da Petrobras, não foi concluída a meta de plantio de 4 milhões de árvores. 
Aprovamos plano e recursos para o tratamento de esgoto da bacia do Rio Macacu. 
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Saúde Auditiva (Lei 4324/04) – Estabelece diretrizes para a saúde auditiva da popula-

ção do estado. O ruído excessivo provoca surdez e diversas doenças. Determina que o Es-

tado atue com os municípios em programas de redução do ruído e de combate à poluição 

sonora. As sinaleiras de garagem lideravam a lista de barulho, mas deixaram de ser obri-

gatórias e tiveram seu número reduzido, após campanhas educativas nos bairros, com 

medições dos ruídos nos prédios, produção de cartilha com a Abadi (Associação Brasileira 

das Administradoras de Imóveis), que orientam os síndicos a desligar as sinaleiras e a 

adotar medidas silenciosas, como redutores de velocidade e espelhos na saída das gara-

gens. E alerta para motoristas preservarem a segurança dos pedestres e a saúde auditiva 

dos porteiros expostos a alarmes por mais de oito horas diárias. Vários bares e clubes rea-

lizaram tratamento acústico, e a Comlurb elaborou alterações no roteiro e horário da cole-

ta noturna e contratou caminhões modernos. Com a redução das sinaleiras, houve 

avanços, mas a poluição sonora continua um problema em bares e restaurantes.

Acupuntura (Lei 3181/99) – Criou o serviço de acupuntura nas unidades hospitalares 

estaduais. A acupuntura é um método milenar chinês de promoção de saúde eficaz e de 

baixo custo. A lei amplia a oferta de práticas e métodos orientais para melhorar a 

qualidade de vida da população. Obtivemos a regulamentação, mas há setores que 

resistem em aplicá-la, recorrendo à Justiça. Batalhamos pelo reconhecimento em nível 

federal, gerando a Portaria 2006 da Anvisa, que aprovou o uso da acupuntura nos SUS 

como terapia complementar no tratamento de doenças. Obtivemos a implantação desses 

serviços no sistema de saúde de Niterói. Alguns postos de saúde oferecem o serviço, mas 

não está estruturado numa política pública. Nos últimos anos, o serviço de acupuntura 

não foi ampliado nas unidades hospitalares do Estado, que contam apenas com os 

serviços oferecidos pelo SUS. 

Teleatendimento Gratuito (Lei 4525/05) – Torna gratuitas as ligações para serviços de 

teleatendimento, como passagens, compras e ingressos para espetáculos. Os que 

funcionam com o sistema 0300 – em que o consumidor ouve propaganda, espera muito e 

paga conta salgada –, terão que ser do tipo 0800, gratuitos. Com o Procon e o MP, fizemos 

o Cumpra-se!, mas muitos descumprem.

Trabalho dos Presos (Lei 3401/00) – No Rio, só 18% dos presos trabalham. Cada um 

custa R$ 2.100 por mês, e 70% reincidem no crime. Essa lei obriga a instalação de 

carpintarias e máquinas de costura nos presídios, e que o governo contrate o reparo de 

móveis e uniformes com o trabalho de presos. Produtos do trabalho de presos terão 

isenção fiscal. Parte do salário recebido cobre o custo penitenciário, outra vai para a 

família e ainda para poupança, visando à reintegração social. O cumprimento da lei 

enfrenta a falência do sistema penitenciário. No Rio Grande do Sul, metade dos presos 

trabalha. Viabilizamos convênio com a Fundação Santa Cabrini e a Prefeitura de Niterói, 

que instalou equipamentos e contratou trabalho dos presos. A SEA e a Cedae, em 2007, 

passaram a utilizar mão de obra de centenas de apenados para reflorestamento e 

implantação de parques fluviais. 
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Pitbull (Leis 3205/99 e 4597/05) – Proíbe a comercialização e criação de cães da raça 
Pitbull, que só poderão ser conduzidos, por maior de idade, com coleira, focinheira e 
enforcador. Responsabiliza o proprietário ou condutor pelos danos causados pelo animal, 
estipulando penalidades. A lei foi regulamentada em 2005. Interditamos, com a Delegacia 
do Meio Ambiente, 18 canis ilegais que vendiam pitbulls. A Lei 4597/05 dobra as multas 
em casos de agressão ou de reincidência, que podem alcançar R$ 12 mil, e inclui a 
exigência de coleira e focinheira para cães dobermann, fila e rottweiler, que não podem 
circular próximos às escolas. Diminuiu o número de pitbulls sem coleira e focinheira, mas 
a fiscalização ainda é deficiente. 

Verba Publicitária para Rádios Comunitárias (Lei 6892/14) – Destina 1% das 
verbas de publicidade do Governo do Estado para veiculação, em rádios e tevês comu-
nitárias, de campanhas institucionais, como as de coleta seletiva de resíduos e de 
prevenção à dengue e à Aids. Com a ONG Viva Rio e mais de cem comunicadores comu-
nitários, enviamos ao Executivo Estadual, em dezembro de 2015, sugestão de 
regulamentação da nossa lei. Exemplo é o trabalho da Rádio Comunitária Maré FM, que 
alcança 140 mil moradores do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Entramos na Justiça 
para cobrar a implementação da lei.

Reparação Extrajudicial (Lei 7349/16) - Determina a reparação extrajudicial pelo 

Estado – após aprovação pela Procuradoria-Geral do Estado – às pessoas (ou familiares) 
que tenham sofrido dano físico ou psicológico causado por servidor público; como vítimas 
de desastres ou de ações policiais. Quando for evidente a culpa do Estado, as 
indenizações deverão ser antecipadas. 

Rastreador de Lixo (Lei 6862/14) - Obriga os caminhões de coleta de lixo e de limpeza 

de fossas a instalar rastreadores, para que se conferir se o descarte está sendo realizado 
em local adequado – evitando-se, assim, a criação de novos lixões e de descartes 
clandestinos, por exemplo, em rios da Baixada Fluminense e de São Gonçalo.

Entrega dos Correios Perto de Casa (Lei 7109/15) - Determina que as empresas de 

entrega de correspondências e mercadorias, quando não puderem deixar no local con-
tratado, que façam a entrega na loja mais próxima da residência do destinatário. Caso isto 
não ocorra, o contratante poderá ter desconto na compra efetuada. Já realizamos blitz 
com o Procon/RJ no Centro de Distribuição dos Correios na Penha, onde flagramos con-
sumidores que tiveram que se deslocar até 20 quilômetros para pegar suas mercadorias.

Queimadas (Lei 2049/92 e 5990/11) – Dispõe sobre a proibição de queimadas de 

vegetação em áreas e locais que menciona. Obriga as usinas de cana-de-açúcar a se 
adaptar, gradativamente (20% ao ano), à colheita da cana crua. As queimadas agridem o 
solo, a saúde e desperdiçam biomassa, que gera milhares de MW. Os usineiros têm um 
lobby poderoso. Em audiência pública em Campos, o MP exigiu novo cronograma para seu 
cumprimento. Aprovamos então a Lei 5.990/11, que estabeleceu prazos idênticos a São 
Paulo, e que estão sendo cumpridos. No MMA, preparamos, e o presidente Lula assinou o 
zoneamento agroecológico da cana, sem qualquer queimada nas zonas de expansão. 
Evitamos o plantio de cana no Pantanal e na Amazônia. Nas áreas atuais do país planas e 
mecanizáveis, as queimadas têm que acabar até 2017.

19

ª

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f693642b66774c2103256751006f8f31?OpenDocument&Highlight=0,Lei,3205
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/34bb640c826eaeba8325708a00747884?OpenDocument&Highlight=0,Lei,4597
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8445170b57abe60a83257d5d00607af7?OpenDocument&Highlight=0,6892
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2eb7fe915ea9172083257ff100613ba2?OpenDocument&Highlight=0,7349
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/074f7c8ebfada56e83257d2e0063994d?OpenDocument&Highlight=0,6862
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f45d3b25312cea0d83257f07005c5da6?OpenDocument&Highlight=0,7109
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/485fe39fc6e8451e0325651b0068e926?OpenDocument&Highlight=0,Lei,2049
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e3a21f49c6520869832578bc005e6b97?OpenDocument&Highlight=0,5990


20

Rismu – Saúde da Mulher (Lei 2566/96) – Exige o Relatório de Impacto na Saúde da 

Mulher. Fiz a lei em coautoria com a ex-deputada Lúcia Souto. Mulher não é cobaia! 
Medicamentos, anticoncepcionais, vacinas contraceptivas, métodos de fertilização, 
implantes hormonais só poderão ser comercializados depois de estudo comprovar que 
não prejudicam a saúde da mulher. O Estudo de Impacto à Saúde da Mulher e o respectivo 
relatório (Rismu) deverão ser aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde. 

Notificação compulsória de violência contra a mulher (Lei 4638/05) – Estabelece 

a notificação compulsória dos casos de violência contra mulheres atendidas em serviços 
de saúde da rede pública ou privada e cria o Comitê Técnico Interssetorial de 
acompanhamento das notificações da violência contra a mulher. Feita em coautoria com 
a deputada Cida Diogo, foi um marco na luta contra a violência doméstica.  

Direito à Informação (Lei 2639/96) – Estabelece o livre acesso e a transparência nas 

informações oficiais, inclusive na execução do orçamento, que poderão ser acessadas 
por qualquer cidadão em terminais instalados nos órgãos públicos. O acesso ao Siafe-Rio 
(Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro) me-
lhorou graças a esta lei, mas ainda é muito restrito, e os números são apresentados de 
forma pouco compreensível à população. Continuamos lutando pela ampla transparência. 

Lei dos 20 Minutos (Lei 4223/03) – Determina que o atendimento ao cliente não pode 
demorar mais do que 20 minutos nas filas nos bancos. As agências têm que distribuir 
senhas numéricas, com o horário de entrada, e disponibilizar assentos para pessoas 
idosas, gestantes, portadores de deficiência ou com crianças de colo. Dezenas de 
agências foram multadas em até R$ 4 milhões, em ações que promovemos com o Procon 
pelo cumprimento da lei. A Febraban contestou na Justiça, mas a lei segue em vigor. 
Atuamos com o Sindicato dos Bancários e o MP no Rio, em Niterói e na Baixada 
Fluminense. Essa lei defende o consumidor e o emprego dos bancários.

Prevenção de Drogas e Direitos de Usuários (Lei 4074/03) – Estabelece diretrizes 
para a prevenção, o tratamento e os direitos dos usuários de drogas e dependentes 
químicos, com o objetivo de evitar a humilhação e a discriminação. Garante acesso à 
informação e aos serviços de saúde, integra as famílias e escolas, combatendo a 
hipocrisia dominante que impede a assistência aos dependentes. Determina apoio aos 
servidores com dependência para a sua integração, sem exclusão. O Rio é o único estado 
que tem essa lei, que veda a demissão de servidor pelo simples fato de ser usuário.

Lei da Camisinha (Leis 2929/98 e 4364/04) – Obrigam a colocação de folhetos 
explicativos sobre a prevenção da Aids na rede de hotéis e motéis do Estado do Rio de 
Janeiro e determina que nos quartos haja pelo menos três unidades de preservativos, 
com selo de garantia do Inmetro, a preço de custo. Por sugestão das feministas, foi 
incluída a obrigatoriedade das camisinhas femininas. Realizamos inúmeras vistorias com 
o Procon, e vários estabelecimentos foram multados. Em 1998, lançamos essa lei colo-
cando uma “camisinha” de 18 metros no obelisco da Av. Rio Branco, com participação de 
Betinho e de Hebert Daniel. Houve boicote moralista. Em 2014, fizemos nova campanha 
com a colocação de camisinha no Obelisco, em parceria com ativistas LGBTs. Prosse-
guiremos, pois o número de jovens que faz sexo sem camisinha supera 40%!
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LEIS NÃO CUMPRIDAS

Cadastro em Ferro-Velho de Cabo de Cobre (Lei 5918/11) - Cria um cadastro para 

venda de cabos de cobre em ferro-velho. A lei ajuda a combater o roubo de cabos nos 

túneis e, principalmente, nos trens e metrô, que vêm sofrendo com roubos; prejudicando 

milhões de usuários. Em cinco anos, foram furtados 98 quilômetros de cabos de cobre no 

metrô e trens.

Baía de Guanabara - Fadeg - (Lei 2484/95) – Cria o Fórum Estadual de Acom-

panhamento do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (Fadeg), determinando a 

participação e controle nas obras de despoluição da baía. Em 2006 (governo Rosinha), o 

PDBG tratava só 15% do esgoto, por inaugurar ETEs sem as redes e conexões que teriam 

que levá-lo às estações; que ficaram secas 13 anos, sem tratar um litro de esgoto. E sem 

qualquer transparência! Na SEA, utilizamos recursos do Fecam para concluir a ETE 

Alegria, com tratamento secundário completo, e as redes e elevatórias das ETEs de 

Alegria, Pavuna, Sarapuí e São Gonçalo. Triplicamos a quantidade de esgoto coletado e 

tratado de 15% para 45%. Criamos o site Guanabara Limpa, para a população 

acompanhar as ações. Apesar do esforço ambiental, que conectou 3 milhões de pessoas 

às ETEs em sete anos, as prefeituras, a Cedae e o governo têm que multiplicar esforços, 

dado o tamanho do passivo e das necessidades urgentes.

Lei Maria da Penha na Escola (Lei 7477/16) – Determina o ensino de noções básicas 

sobre a lei federal Maria da Penha nas escolas públicas estaduais, instituindo, no ensino 

médio, uma cultura de combate à violência contra a mulher. Estudantes debaterão a 

igualdade entre homens e mulheres, para prevenir a violência doméstica e sexista. A lei 

federal Maria da Penha pune, até com prisão, aqueles que agredirem mulheres. A 

Secretaria de Estado de Educação se comprometeu a começar cumpri-la em 2017.

Orçamento Participativo (Lei 2573/96) – Determina a participação da sociedade civil 

na elaboração do orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi feito em cidades como 

Porto Alegre, Recife e Angra dos Reis, com a participação da população nas prioridades de 

investimentos públicos, e que fiscaliza a execução orçamentária. No Estado, o processo 

começou em 1999, com o então secretário de Planejamento, Jorge Bittar. Cobramos sua 

continuidade, agora de forma territorializada e com o uso pela população da tecnologia 

das redes sociais.

Jet-Ski (Lei 2473/95) – A utilização de jet-ski em rios, lagos, lagoas e no mar depende de 

licenciamento do órgão ambiental competente. O jet-ski só pode ser usado a 200 metros 

das praias, por maiores de 16 anos com carta de motonauta fornecida pela Capitania dos 

Portos. Algumas secretarias municipais de Meio Ambiente e Defesa Civil cumprem a lei, 

mas adultos e crianças ainda são atropelados.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a82479d1c60f8b178325785a00674c38?OpenDocument&Highlight=0,5918
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/40805dc2c8a1c7ea032564fe00717f0f?OpenDocument&Highlight=0,2484
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ed9d6a4185413b428325805e0058fed5?OpenDocument&Highlight=0,7477
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/7cda01b2d94ec8b0032564f90073012d?OpenDocument&Highlight=0,2573
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/47bcf11138756ac9032564f80053bc1e?OpenDocument&Highlight=0,2473


Fundo da Cultura (Lei 2927/98) – Cria o Fundo Estadual de Cultura (FEC) para financiar 

projetos culturais, sobretudo de grupos regionais e iniciantes de teatro, cinema, música, 

dança, literatura e artes plásticas. Não é isenção fiscal, e não serão as empresas que 

escolherão os projetos, mas conselhos eleitos das áreas. Em 2015, apresentamos 

emendas à Nova Lei de Cultura (Lei 7035/15), que incorpora na nossa, instituindo o 

Sistema Estadual de Cultura no Rio de Janeiro, que fortalecerá a institucionalização das 

políticas culturais no estado.

Codel (Lei 1204/87) – Institui o Comitê de Defesa do Litoral (Codel) para realizar o 

zoneamento costeiro e estabelecer diretrizes para a proteção e o desenvolvimento do 

litoral. O Codel foi instalado em 1989, e se reuniu poucas vezes. No MMA, realizamos o 

mapeamento do litoral brasileiro face ao impacto do óleo, envolvendo doze universidades 

federais, e estabelecemos medidas restritivas, como a proibição de exploração de óleo e 

gás no Arquipélago de Abrolhos, na Bahia.

Reforma Agrária (Lei 2898/98) – Determina providências para evitar despejos injustos 

e violentos. Dispõe sobre a comunicação oficial a autoridades competentes e ao 

Ministério Público sobre diligências relativas ao despejo coletivo de comunidades rurais e 

urbanas, o que permitiu viabilizar desapropriações e redirecionar terras para a produção 

familiar e cooperativas. 

Agricultura Orgânica (Lei 4427/04) – Incentiva a agricultura alternativa, adubação 

verde, combate biológico às pragas, determinando aos órgãos de fomento que forneçam 

tecnologia limpa ao agricultor. Por nossa iniciativa no Ministério do Meio Ambiente, o pre-

sidente Lula assinou decreto beneficiando a agricultura orgânica, com tecnologia e recurso.
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http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/77a5d10b9c63b4cb032565410077ff67?OpenDocument&Highlight=0,1204
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/320e9fc5285344b0032565df006e53ae?OpenDocument&Highlight=0,2898
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/1678dd60d45f6b0883256f350067dab9?OpenDocument&Highlight=0,4427


Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
Praça XV, s/n° - Prédio Anexo - Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20010-090 - Telefone: (21) 2588-1000 (geral)
Alô-Alerj: 0800022-0008 // (21) 2588-8422 (supervisão)
Site: www.alerj.rj.gov.br // Email: aloalerj@alerj.rj.gov.br

Comando Polícia Ambiental (CPAM)
Telefones: (21) 2334-7634
Email: comsocial_cpam@pmerj.rj.gov.br

Cedim (Conselho Estadual dos Direitos da Mulher)
Telefones: (21) 2334-9504/9508
Email: secretariacedim@gmail.com

Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil
Telefones: (21) 2333-3819 / 2333-3860
Site: www.saude.rj.gov.br // Email: ouvidoria@saude.rj.gov.br

Rio Sem Homofobia 
(violação de direitos e promoção da cidadania LGBT)
Telefone: 0800 023 4567
Email: riosemhomofobia@social.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
Telefone: (21) 2502-6662
199 (emergência) // 2576-5665 (municipal)
Email: ouvidoria_smsdc@rio.rj.gov.br

Disque – Aids /Ministério da Saúde
Telefone: 2518-1997 
Email: disqueaids@pelavidda.org.br  

Disque-Denúncia
Telefone: 2253-1 177
Site: www.disquedenuncia.org.br

Delegacia Regional do Trabalho RJ
Av. Presidente Antônio Carlos, 251/12°- Centro RJ
Telefones: 2220-4169/9173 // 2533-1339
Site: www.mte.gov.br/delegacias/rj

Detro (Departamento de Transporte Rodoviário)
Telefone: (21) 3883-4100  // (21) 3883-4141 (Ouvidoria)
Site:www.detro.rj.gov.br
Email: ouvidoria@detro.rj.gov.br // detro.ouvidoria@gmail.com

Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)
Telefones: 2332-5609 // 2332-5620/5621
Site: www.ambiente.rj.gov.br // 
Email: ambiente@ambiente.rj.gov.br

Inea (Instituto Estadual do Ambiente)
Av. Venezuela, 110 -Bairro Saúde/RJ - CEP: 20.081-312
Telefones: 2334-5975/9434 (Ouvidoria)
Email: ouvidoria@inea.rj.gov.br

Cicca/SEA (Coordenadoria lntegrada de Combate aos Crimes 
Ambientais) - Tel: (21) 2334-5906
Email: crimesambientais@ambiente.rj.gov.br:

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA)
Telefax: (21) 2582-7004

Disque-Procon
Telefone: 151
Email: imprensa@procon.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Telefones: (21) 2976-1265 // (21) 2976-2793
Site: www.rio.rj.gov.br/smac // Email: smac@pcrj.rj.gov.br 

Disque-Dengue (denúncia)
Comlurb (limpeza urbana)
Guarda Municipal (disque-ordem)
Telefone: 1746 (geral da prefeitura)

Câmara Municipal do Rio de Janeiro
Telefone: (21) 3814-2121
Site: www.camara.rj.gov.br // Email: ascom@camara.rj.gov.br

Ibama/RJ
Telefones: (21) 3077-4290 // (21) 3077-4388/4291 (Linha Verde)
Email: supes.rj@ibama.gov.br

Ouvidoria de Polícia (denúncias e reclamações)
Telefone: (21) 3399-1199 

Ministério Público Estadual
Telefones: 127 (Ouvidoria Geral)
(21) 2550-9050 (central de informações)
Site: mprj.mp.br

Defensoria Pública
Telefone: 0800282-2279 (Ouvidoria)
Email: ouvidoria@dpqe.rj.gov.br

Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro
Telefones: (21) 2333-3807 r: 34 // (21) 2219-1394 (denúncia)
Email: visa.denuncias@saude.rj.gov.br

Ciam (Centro Integrado de Atendimento a Mulher Márcia Lyra)
Rua Regente Feijó, 15 – Centro
Telefone: (21) 2332-7200/7199

Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam-Centro)
(Denúncias de Violência Contra a Mulher)
Telefones: (21) 2332-9994 // (21) 2334-9859
Email: deam_centro_rj@poerj.rj.gov.br
Central de Atendimento à Mulher: telefone 180
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www.minc.com.br
carlos.minc@openlink.com.br

Carlos Minc

@minc_rj

CARLOS MINC é o deputado estadual 
recordista de aprovação de leis no 
Rio de Janeiro – 158 até agora. 

Quando foi ministro do Meio Ambiente, 
reduziu à metade o desmatamento da Amazônia. 
Criou o Passe Livre e a Meia-Entrada 
para estudantes e idosos. O Rio era o estado 
campeão de desmatamento da Mata Atlântica. 
Hoje é o que menos desmata. O Rio era o estado 
com maior percentagem de lixo nos lixões: 90%. 
Hoje é o que tem maior percentual do lixo em 
aterros sanitários: 93%. 

 

MINC tem o seu mandato voltado 
para lutas libertárias contra o Racismo, 
a Homofobia, a Intolerância Religiosa. 
É Defensor dos Pescadores Artesanais, 
Catadores, Rádios Comunitárias, da Saúde do 
Trabalhador, de Políticas Democráticas de Drogas 
e Humanização da Saúde Mental.

Projeto Gráfico
Roberto Lacerda

Paulo Rodrigues (Rollo)
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