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IDMJRACIAL.COM 

A Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial — IDMJR é uma organização que
atua com ações de enfrentamento à violência de Estado. Buscamos debater
Segurança Pública na Baixada Fluminense a partir da centralidade do
racismo. Pois, a estrutura racista do Estado define as diferentes faces do
genocídio para populações negras de periferias, subúrbios e favelas.

Nossa atuação territorial é desenvolvida na região da Baixada Fluminense - RJ
e visa a construção de políticas de segurança pública pautada na vida, na
garantia do direito à memória para vítimas e familiares da violência de Estado
com centralidade no enfrentamento ao racismo estrutural e reivindicação por
justiça racial. A IDMJR é composta por uma equipe de diferentes campos dos
saberes que produz contranarrativas sobre violência de Estado e da luta
antirracista nas periferias.

QUEM SOMOSQUEM SOMOS   
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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO   
  A IDMJRacial entende como Incidência Política um conjunto de ações

e estratégias formuladas por organizações da sociedade civil e
movimentos sociais com objetivo de constranger, monitorar e
influenciar a formulação de políticas públicas, ações sociais ou
processos políticos dentro ou fora das instituições do poder público.

Acreditamos que é de suma importância a participação de
organizações e movimentos sociais nas distintas esferas do poder
público como forma de acompanhamento e defesa dos direitos sociais
historicamente conquistados pela classe trabalhadora. 

Por isso, neste Dossiê  do Projeto De Olho na Alerj, compartilhamos um
panorama da legislatura 2019-2022 e como foi atuação de incidência
política protagonizado por organizações e movimentos sociais, uma
análise do orçamento público com enfoque em segurança pública,
principalmente sobre armamentos e expansão do poder bélico das
polícias  e os principais horizontes da composição da política
institucional para 2023.

Vem com a gente! 
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA 
E SEGURANÇA PÚBLICA 

Foto: Anderson Coutinho



Em um momento de forte ataque a frágil e recente democracia

brasileira, a IDMJRacial entende a importância de fomentar uma

ampla rede de incidência política para impedir as tentativas

cotidianas de retrocessos no campo de  Direitos humanos,

principalmente  sobre as questões de segurança pública e sistema

prisional. 

Por isso, o advocacy é um dos principais eixos de trabalho e atuação

da IDMJRacial, buscamos a construção de conjunto de ações e

estratégias organizadas por Organizações e Movimentos Sociais para

constranger, monitorar e influenciar a formulação de políticas

públicas, ações sociais e/ou processos políticos dentro ou fora das

institucionalidades e das instituições do poder público. 

O Projeto de Olho na Alerj busca acompanhar, monitorar e

sistematizar as ações e proposições legislativas no campo de

Segurança Pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de

Janeiro - Alerj dada a potencialização da política de militarização e

milicialização nas favelas e periferias. Entendemos que é de suma

importância a participação de organizações e movimentos sociais nas

distintas esferas do poder público como forma de acompanhamento e

defesa intransigente dos direitos humanos.

A IDMJRacial realiza o monitoramento e sistematização de todas as

proposições legislativas no campo de segurança pública da Alerj. E

para dar conta deste grande desafio, acompanhamos diariamente as

publicações do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro para

identificar as novas medidas e possíveis alterações na área de

segurança pública, bem como, a análise semanal da pauta de

plenário na Alerj, onde são disponibilizadas todas as matérias

legislativas que serão discutidas no Parlamento.
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A partir de leituras  e análises cotidianas das publicações do Estado,

nas esferas do legislativo e executivo,  acompanhamos a tramitação

de proposições legislativas desde o momento do protocolização até a

publicação da redação final. Ademais, construimos uma  articulação

direta com as Assessorias Parlamentares, movimentos sociais e

organizações sociais para implementar as ações de incidência

política de forma coletiva, por conseguinte, estimulando o debate

social sobre o campo de segurança pública. 

A metodologia utilizada para a construção deste Dossiê, contou com

a sistematização de todas as propostas legislativas sobre segurança

pública que tramitaram no processo legislativo na Alerj ao longo da

legislatura de 2019 à 2022. 

Para dar maior celeridade nas ações de incidência política na Alerj,

criamos um Boletim Semanal com todas as propostas legislativas sobre

segurança pública que estão em discussão ou votação no Plenário. 

Assim, fomentamos o advocacy na Alerj de forma articulada com

organizações e movimentos sociais que recebem notificações com

antecedência sobre a tramitação de matérias que impactam

diretamente no debate de violações de Estado e um rápido

acionamento das Assessorias Parlamentares para utilização de

possíveis medidas de atuação durante a tramitação do processo

legislativo.

Neste curto período de tempo já consolidamos um espaço de

articulação política com diversas entidades sociais para acompanhar

as discussões e decisões que são tomadas na Alerj, resultando no

fortalecimento da participação democrática da sociedade civil no

cotidiano da atuação do Estado.
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 PROPOSTAS LEGISLATIVAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
 TRAMITADAS DE 2019 - 2022 
 

Ao analisarmos a produção legislativa nos últimos 4 anos, a Iniciativa

Direito à Memória e Justiça Racial identificou um rápido e intenso

processo de aumento de proposições legislativas no campo da

segurança pública na Legislatura 2019 - 2022. Haja vista, a ofensiva

conservadora ultraneoliberal que garantiu assentos para um campo da

extrema direita nas Casas Legislativas e em toda a estrutura do

Estado e agora convivemos com os impactos de uma radicalização à

direita no campo de políticas públicas. 

Na última legislatura da Alerj foram criados 435 propostas
legislativas sobre segurança pública, apenas em 2022 foram 169

matérias legislativas que tratavam sobre o tema, um aumento de 70%

em relação ao ano anterior. Destaca-se que no auge da pandemia de

Covid-19, a Alerj manteve suas atividades no modo virtual e a

prioridade para tramitação legislativa eram sobre matérias que

tratavam sobre os impactos da Covid-19, por isso em 2020/2021

ocorre uma dimunição na produção legislativa sobre segurança

pública. 

 

Fonte: IDMJRacial
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DAS PROPOSIÇÕES
LEGISLATIVAS PROMOVEM O
AUMENTO DA MILITARIZAÇÃO

  
Apenas 10% das
matérias sobre

segurança pública
versam sobre

garantia de direitos
sociais. 

85%
Em 2022, cerca de 85% das
proposições legislativas tratavam
apenas sobre o aumento da
militarização da sociedade. As

matérias legislativas de segurança

pública que tramitaram ao longo do

ano na Alerj abordam temas sobre

militarização (85%), Direitos humanos

(10%), sistema prisional (3%) e

socioeducativo (2%). 

As matérias legislativas que tratam
sobre o enfrentamento às violações
de direitos humanos, são cerca de
10% na produção legislativa sobre
segurança pública. A maior parcela

dessas proposições de defesa e

garantia de direitos sociais são do

campo progressista de parlamentares

da Alerj. 

Também identificamos que ocorreu um

aumento no debate de militrização da

Alerj como respostas as latentes e

estruturais questões sociais

fluminense. O Parlamento trata a

violência contra mulher, a falta de

políticas sociais para crianças,

adolescentes e idosos como "casos de

polícias". A reposta encontrada para

problemas históricos de desigualdades

raciais e sociais é a intensificação do

policiamento ostensivo, aumentar as

penas criminais e militarizar os

espaços escolares. 

Fonte: IDMJRacial

Fonte: IDMJRacial
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A maior parcela das propostas legislativas sobre militarização tratam

da reestruturação do plano de carreira e aumento de benefícios

sociais das polícias, a expansão de novas unidades de policiamentos

entre os municípios, bem como, o aumento de arsenal bélico para as

forças de segurança pública, maior financiamento para setores

policiais, a implementação de novas tecnologias de controle e

vigilância que resultam em aumento do encarceramento em massa e

continuidade do genocídio do povo negro. São matérias legislativas

direcionadas para a promoção e o estímulo de uma política de morte

- com aumento de arsenal bélico, letalidade, expansão da atividade

policial e encarceramento em massa. 

Os tipos de propostas legislativas mais utilizadas no campo de

segurança pública são em forma de Projetos de Lei (72%), Indicações

Legislativas (25%), Proposta de Emendas Constitucional (2%) e Projeto

de Lei Complementar.
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12 

Foto: Anderson Coutinho



DAS PROPOSIÇÕES
LEGISLATIVAS FORAM
APROVADAS NO CAMPO DE
SEGURANÇA PÚBLICA 

  

53%
Fonte: IDMJRacial

Os parlamentares estão utilizando cada

vez mais as indicações legislativas para

a expansão da atuação de policiamento

ostensivos em suas respectivas áreas

eleitorais, bem como, a proposição de

alterações nos planos de carreiras de

policiais e o aumento arbitrário de

benefícios sociais específicos para o

setor de segurança pública, não

contemplando os demais servidores

públicos. 

Haja vista, que Indicações legislativas

são proposições que o Parlamento

sugere aos poderes competentes sobre

medidas de interesse público, ou seja,

não é uma norma obrigatória a ser

cumprida.  

 

Em 2022, do total de 169 propostas legislativas do campo de

segurança pública, 53% foram aprovadas pelo Parlamento fluminense,

28% em andamento e 20% foram arquivadas. Lembrando que ao

iniciar uma nova legislatura, todas as propostas legislativas podem ser

desarquivaras e inicia-se um novo clico de tramitação.

Em relação ao comportamento dos Partidos Políticos, identificamos os

10 partidos que mais protocolaram texto de lei sobre militarização  em

2022. O Partido Social Liberal (PSL) foi o que mais produziu propostas

legislativas sobre militarização, um total de 24 matérias, seguido pelo

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) com 21  e Partido Social

Democrático (PSD) com 16 matérias legislativas.

Identificamos que apenas 6 partidos concentram cerca de 57% de
toda a produção legislativa sobre militarização. E são partidos

políticos do campo conservador, da elite econômica fluminense,

religiosos, militares e que defendem políticas ultraneoliberais e

heteronormativas.

Fonte: IDMJRacial
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Em relação a autoria das matérias legislativas, a Deputada Estadual 

 Marta Rocha (PDT) foi responsável pela maior parcela das

proposições sobre segurança pública, um total de 15 textos de lei. Em

seguida, Delegado Carlos Augusto (PL) e Rosenverg Reis (MDB) com 9

matérias, Renato Zaca (PTB) com 8 matérias e Marcelo Dino (União)

com 7 matérias legislativas.

Apenas esses 5 parlamentares são responsáveis por quase 1/3 de toda

a produção legislativa no campo de segurança pública. Estamos

também assistindo ao processo de milicializaçgão da política pública,

em que frações de milícias passam a comandar todo o aparelho

estatal e produzem matérias legislativas, de acordo com seus

interesses políticos e de lucratividade.

 

Fonte: IDMJRacial
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Fonte: IDMJRacial

Vale salientar que a Bancada da Bala não é apenas composta de

atores oriundos dos setores de forças armadas e segurança pública,

mas também parlamentares do campo neopentecostal e do mundo

empresarial. Em que utilizam do discurso de segurança pública para

formularem proposições cada vez mais armamentista e defesa do

encarceramento em massa. 

A produção legislativa da Alerj apenas reflete o racismo estrutural do

Brasil que entende a eficiência da política de segurança pública

resumida no uso de maior poder bélico, armamentos letais,

policiamento ostensivo e confrontos nas ruas. 
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 ARMAMENTOS NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO 
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Fonte: Seplag/RJ 

Na análise do orçamento público é possível observar as diretrizes da

política econômica e também quais serão as áreas prioritárias para o

Governo. O Estado gasta mais com a promoção de uma política

genocida e de encarceramento em massa através de ferramentas da

militarização e suas consequências do que com a garantia da vida.

Precisamos repensar o modelo atual de segurança pública, que utiliza
16,3% do total do orçamento público, equivalente a 15,8 bilhões de
reais. O orçamento de Segurança Pública é maior que pastas inteiras

como Educação, Assistência Social, Trabalho e Habitação, Ciência e

Tecnologia, Saneamento e Cultura! A prioridade do Governo no

orçamento público é a execução e expansão de uma política de morte

através do aumento da militarização da vida e o investimento em

armamentos bélicos.

Em comparação com o orçamento de 2022, houve um incremento de
R$ 2,4 bilhões de reais a mais para Segurança Pública. E ainda

conta, com novas remessas de recursos através de créditos

suplementares para área de segurança pública, podendo extrapolar

este valor longo de 2023.

 

17 



 R$ 15,8 bilhões 
 Segurança Pública 

 R$ 10,3 BILHÕES

 
 para Polícia Civil e Militar 

R$ 492 MILHÕES

 
PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO

R$ 12,8 MILHÕES

 
PARA operações 

policiais da pm 

R$ 5,5 MILHÕES

 
PARA O Centro Integrado 
de Comando e Controle- PMERJ 
 

Fonte: Seplag/RJ 

Atualmente a Polícia Militar e Civil

compõem secretarias autônomas e

orçamento independente, incluindo

fundos especialmente criados para

financiar seus custos. O segundo maior

gasto do orçamento público do Estado

é para a manutenção das políticas de

segurança pública. 

Apenas as Secretarias de Polícia Civil e

Militar recebem juntas R$ 10,3 bilhões

de reais para custear suas atividades,

aproximadamente 68% de todo o

orçamento de Segurança Pública é

consumido pelas polícias. 

Estamos assistindo a um processo de

radicalização da política de

militarização e milicialização do

governo estadual, em que coloca como

prioridade na execução orçamentária a

implementação de uma política de

segurança pública baseada em

confrontos, policiamento ostensivo e

uso das tecnologias de vigilância. 

O Estado rapidamente ressignificou as

demandas dos ditos especialistas em

segurança pública e está investindo

R$28 milhões de reais em tecnologia de

informações e monitoramento

tecnológicos, que na realidade nem de

longe tocam na estrutura dorsal da

violência urbana, apenas reproduz

maior vigilância e controle direcionado

aos corpos negros.
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ESTADOS QUE MAIS IMPORTARAM ARMAS E MUNIÇÕES EM 2022*
 

Fonte: ComexStat
US$ 14,3 Mil       US$ 36,7 Milhões      US$ 73,3 Milhões 

*Variações em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Segundo os dados de Comércio Exterior - ComexStat, somente em

2022 o estado do Rio de Janeiro importou cerca de US$ 73,3 milhões

em armas e munições, sendo o estado que mais compra armas e

munições no Brasil, ou seja, 33,3% de toda importação brasileira de

armas e munições são feitas pelo Rio de Janeiro. Em comparação  a

2021, ocorreu um aumento de 47,6% na importação desses produtos

bélicos.  

A IDMJRacial acredita que não é aumento de armamentos e

intensificação do policiamento ostensivos, bem como, a expansão de

tecnologias de produção de morte que podem combater a violência

urbana. O resultado de uma política de segurança pública que

envolve o investimentos em armas de fogo, drones atiradores,

caveirões e equipamentos que visam o abate e subjugação da

população, fortalecimento da truculência policial, legislação que

legitima e isenta o abuso policial somado ao esvaziamento e amplo

sucateamento das políticas sociais não poderiam resultar em outra

realidade: recorde de assassinatos, execuções, desaparecimentos

forçados e pessoas privadas de liberdade no sistema carcerário
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LICITAÇÕES PARA COMPRA DE ARMAS E MUNIÇÕES NO RJ

EMPRESA NÃO INFORMADA  R$     9.030.442,74 

 
  ISRAEL WEAPON INDUSTRIES

LTDA. 
 R$     4.758.036,19 

BENELLI ARMI S.P.A. R$   3.459.000,00 

 
  COMPANHIA BRASILEIRA DE

CARTUCHOS
 R$     2.528.917,40   

 

 

 

 

TEMÁTICA ABORDADAS NAS PROPOSTAS 
LEGISLATIVAS DE SEGURANÇA PÚBLICA EM 2022 

 

Fonte: Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro

Ao longo do nosso monitoramento,  acompanhamos os extratos

contratuais orçamentários de aquisições de armamento de diversos

tipos comprados pelo Executivo. 

O que mais nos deixou surpresos foi a licitação de espingardas e fuzis

comprados pelo Estado no valor de R$ 9 milhões e sem disponibilizar

quaisquer informações sobre a empresa que realizou a venda.

Assistimos a um amplo processo de ausência de fiscalização, controle

e transparência nas licitações públicas. 

Uma das principais empresas que o Poder Executivo aciona para a as

licitações de armas e munições, são: Israel Weapon, Benelli Armi e

Companhia Brasileira de Cartuchos. São contratos de alto valor

financeiro, com compras de arsenal de guerra e conta com

justificativas superficiais e vazias sobre a necessidade e justificativa 

 destes equipamentos.  Estamos na contramão do mundo, que está

discutindo a urgência do controle das forças policiais, a importância

do desinvestimentos das polícias e o direcionamento de gastos

públicos para proteção social, bem como, ao desuso das tecnologias

de vigilância e reconhecimento facial, devido ao seu caráter

essencialmente racista.
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 INCIDÊNCIA POLÍTICA 

Foto: Pedro Céu 



Mesmo com um período tão

curto de atuação podemos

apontar boas práticas na

realização do advocacy no

Legislativo e acima de tudo,

celebrar boas vitórias. Em um

campo tão árido de disputas,

como o da segurança pública,

devemos comemorar as ações

que impedem violações de

Direitos humanos e também de

aprofundamento da

militarização.

Neste ano expandimos a

formação de advocacy para

diversos  movimentos sociais,

atuamos em instâncias

internacionais em defesa dos

Direitos humanos, bem como,

uma atuação de incidência

política também no sistema

judiciário. 

Por isso, vamos compartilhar

aqui algumas pequenas

vitórias conquistadas

coletivamente com uma

incidência política popular. 

IndicaçãoLegislativa
n°489/2021 – Não a anistia de
Policiais e Bombeiros!

A proposta do Deputado Estadual

Coronel Salema (PSD) tentou

imputar com a matéria legislativa

que propõe anistiar policiais (civil,

militar e penal) e bombeiros

militares  que cometeram algum

tipo de violação de direitos

humanos ou improbidades

administrativas. Vale salientar, que

essas proposições saem da

bancada da bala, que apoia e

defende o aumento da

militarização da vida e da política.

Sendo um completo absurdo e uma

irresponsabilidade tratar autores

de violações graves através de

uma anistia coletiva sem poderá

sobre cada caso. Inclusive,

deslegitima a decisão processual

da justiça.
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Plano Estadual de Segurança
Pública

A partir de uma deliberação do

relator da ADPF 645, ministro

Edson Fachin, obriga ao governo

estadual a  implementar um

espaço de escuta com ministério

público, defensoria pública, OAB e

sociedade civil sobre o plano de

redução da Letalidade Policial.

Entretanto, o atual governador

tentou imputar um Plano Estadual

de Segurança Pública, sem

qualquer participação das

organizações e movimentos sociais

, o que comprova ao STF que o

espaço criado de participação da

sociedade civil no Plano de

Redução da Letalidade Policial foi

mera formalidade e sem

comprometimento estatal para a

redução da letalidade. 

Programa Escolas Técnicas
Cívicos-Militares

O Decreto Legislativo 67/2022

que instituía o Programa Escolas

Técnicas Cívicos-Militares no

Estado do Rio de Janeiro foi

sustado. Devido a uma série

inconstitucionalidades, as Escolas

Técnicas Cívicos-Militares não

serão implementadas como parte

de um programa militarizado de

Estado. A vitória da Incidência

Política da IDMJR, Rede de

Comunidades e Movimento contra

a Violência, Najup, Movimento

Estudantil e Sindicato dos

Professores.
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Núcleo de Combate ao
Racismo e à Discriminação
Étnico-Racial na Baixada
Fluminense

A IDMJRacial junto com a Rede de

Comunidades e Movimento contra

a Violência promoveu o Curso

Promotoras Legais Populares, que 

 construiu  uma agenda de diálogo

e incidência política com a

Defensoria Pública do Estado do

Rio de Janeiro, que resultou na

criação de um núcleo de Direitos

humanos ou de enfrentamento ao

racismo nas questões relativas a

Violência do Estado na Baixada

Fluminense. Agora temos mais uma

etapa de saber qual o município

que abrigará esse espaço de

resistência do povo negro. 

PLC n°56/2021: Construção
de Presídios 

A IDMJRacial junto com a Rede

de Comunidades e Movimento

contra a Violência e a Frente

de Desencarceramento do Rio

de Janeiro construiu uma

articulação política para

impedir a aprovação  na

Câmara Municipal do Rio de

Janeiro o PLC n°56/2021 

 permitia obras de reforma e de

conservação das instalações

existentes e a construção de

novas instalações no Complexo

Prisional de Gericinó - Bangu.

Não queremos mais presídios,

nem a militarização das nossas

vidas.
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Emendas no Orçamento
Público

Após a análise e discussão do

orçamento público com

movimentos sociais e organizações

sociais, construimos uma

incidência política com

Parlamentares do campo

progressistas para criar emendas

ao orçamento público.

Viabilizamos a criação de mais de

10 emendas ao orçamento público

que garantia recursos ao Programa

de Proteção de Defensores de

Direitos Humanos, a retirada de

gasto público para compra de

arsenal bélico e novas tecnologias

de produção de morte. 
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A composição de parlamentares da Alerj na nova legislatura destaca-

se pelo alto grau de relação com grupos de milícias, fortalecimento

do setor conservador e evangélico e uma certa expansão do campo

progressista ao mesmo tempo. A maior bancada da Alerj ficou com o

PL, justamente o partido do Governador Cláudio Castro, seguido pelo

União - que agrupou os parlamentares bolsonaristas e consolidação

do PT. 

Ao olhar a formação das bancadas, destaca-se a bancada da bala,

nitidamente um amplo processo de militarização no legislativo. 
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60%

Essa militarização também se consolida com candidaturas militares no

campo da esquerda e na adesão da esquerda à tese das “reformas”

da Polícia que lembremos são legados autoritários da ditadura civil-

empresarial-militar. 

A bancada da bala aglutina a maior parte dos parlamentares da

Casa, cerca de 60% dos parlamentares eleitos possuem uma relação

com a defesa dos interesses dos agentes de segurança pública. E

ainda têm representações ligadas diretamente as frações de milícias.

 15

DOS PARLAMENTARES
COMPÕEM A BANCADA
DA BALA

 PARLAMENTARES
ATUAM OU SÃO DA

BAIXADA FLUMINENSE 

Em relação a origem territorial, a

metropolitana do Rio de Janeiro

possui o maior número de

parlamentares, com 25 deputados

defendendo os interesses das áreas

centrais e urbanas do estado,

seguido de 15 parlamentares da

região da Baixada Fluminense, que

possui a segunda maior

representação territorial, em seguida

Médio-Paraíba, e Região Serrana. E

mesmo a Baixada Fluminense

possuindo 15 parlamentares eleitos

na Casa, tal fenômeno não impacta

de forma profunda nas melhorias e

necessidades da região, que ainda

continua registrando os piores

indicadores sociais do estado. Logo,

não se trata de representacão

política e sim opção política do

Estado em enfrentar desigualdades

sociais e raciais. 
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MESA DIRETORA DA ALERJ 

RODRIGO BACCELAR (PL) PRESIDENTE

TIA JU (REP) 2º PRESIDENTE

ZEIDAN (PT) 3º PRESIDENTE

CELIA JORDAN (PL) 4º PRESIDENTE

ROSENVERG REIS (MDB) 1º SECRETÁRIO 

DR. PEDRO RICARDO (PROS) 2º SECRETÁRIO

FRANCIANE MOTA (UNIÃO) 3º SECRETÁRIO

GIOVANNI RATINHO (SDD) 4º SECRETÁRIO

INDIA HERMELAU (PL) 1º VOGAL

DR DEOLDALTO (PL) 2º VOGAL

VALDECY DA SAÚDE (PL) 3º VOGAL

RENATO MIRANDA (PT) 4º VOGAL

MARCUS VINICIUS GIGILIO SECRETÁRIO-GERAL DA MESA DIRETORA

A presidência da Alerj ficou com Rodrigo Bacellar (PL), político

oriundo de Campos dos Goytacazes e sua eleição foi repleta de

negociatas, pressão política do Cláudio Castro e contou até com

adesivaços nos parlamentares, nitidamente um momento de bastante

constrangimento político. Confira a composição da Mesa Diretora e

das Comissões Permanentes da Alerj.
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COMISSÕES PERMANENTES DA ALERJ 

COMISSÃO DE AGRICULTURA PECUÁRIA E
POLÍTICAS RURAL AGRARIA E PESQUEIRA

VAL CEASA (PATRIOTAS)

COMISSÃO DE ASSUNTOS DA CRIANCA E
ADOLESCENTE

MUNIR NETO (PSD)

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

RENATO MACHADO (PT)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. ELIKA TAKIMOTO (PT)

COMISSÃO DE COMBATE ÀS
DISCRIMINAÇÕES E PRECONCEITOS DE

RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO E
PROCEDÊNCIA NACIONAL

PROF. JOSEMAR (PSOL)
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA RODRIGO AMORIM (PTB)

COMISSÃO DE CULTURA VERONICA LIMA (PT)

COMISSÃO DE DEFESA CIVIL OTONI DE PAULA PAI (MDB)

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
MULHER

RENATA SOUZA (PSOL)

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA

DANI MONTEIRO (PSOL)

COMISSÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS
ANIMAIS 

LÉO VIEIRA (PSC)

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMERCIO 

ANDERSON MORAES (PL)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ALAN LOPES (PL)
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COMISSÕES PERMANENTES DA ALERJ 

COMISSÃO DE EMENDAS CONSTITUCIONAIS
E VETOS

JORGE FILIPPE NETO (AVANTE)
 

COMISSÃO DE ESPORTE E LAZER CARLINHOS BNH (PP)

COMISSÃO DE INDICAÇÕES LEGISLATIVAS FILIPE SOARES (UNIÃO)

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA THIAGO RANGEL (PODE)

COMISSÃO DE NORMAS INTERNAS E
PROPOSIÇÕES EXTERNAS RODRIGO AMORIM (PTB)

COMISSÃO DE OBRAS PÚBLICAS GUILHERME DELAROLI (PL)

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA  E CONTROLE

ANDRÉ CORREA (PP)

COMISSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA FRED PACHECO (PMN)

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA,
HABITAÇÃO E  ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CLAUDIO CAIADO (PSD)

COMISSÃO DE PREVENÇÃO AO USO DE 
DROGAS E DEPENDENTES QUÍMICOS

EM GERAL

DANNIEL LIBRERON (REP)
 

COMISSÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL JARI OLIVEIRA (PSB)

COMISSÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR MARINA DO MST (PT)

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
ASSUNTOS DE POLÍCIA

MÁRCIO GUALBERTO (PL)
 

COMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICO
 MARTHA ROCHA (PDT)
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COMISSÕES PERMANENTES DA ALERJ 

COMISSÃO DE TRABALHO LEGISLAÇÃO
SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL DANI BALBI (PC do B)

COMISSÃO DE TRANSPORTE DIONISIO LINS (PP)

COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO CONTROLE DA
ARRECADAÇÃO ESTADUAL E DE

FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS
ARTHUR MONTEIRO (PODE)

COMISSÃO DE TURISMO CELIA JORDAO (PL)

As Comissões Permanentes da Alerj ocorreu de forma bastante

questionável, inclusive pela primeira vez em mais de 10 anos o

Deputado Estadual Luiz Paulo (PSD) ficou de fora da composição da

principal Comissão da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça

(CCJ) como membro. A presidência ficou com Deputado Rodrigo

Amorim (PTB) nitidamente despreparado para assumir tal posto, porém

conta com a parceria política de Baccelar.  As presidências das

Comissões foram rifadas para os aliados do governador, deixando o

campo de opositor sem espaço nas Comissões. Inclusive, após a

tomada de posse do Presidente da Casa, ocorreu um processo de

exoneração em massa dos funcionários de carreira da Alerj,

resultando em problemas na protocolização da produção legislativas

e no cotidiano de trabalho da Alerj.

Para a IDMJRacial nada é uma coincidência e faz parte da opção

política do Estado deixar o legislativo inoperante e sem margem de

trabalho, exceto em caso de benefício próprio para a base aliada do

Governador. Infelizmente as perspectivas desta legislatura indicam a

urgência do fortalecimento de um ambiente efetivamente

democrático, garantia da atuação parlamentar e manutenção dos

direitos sociais conquistados historicamente pela classe trabalhadora

fluminense.  
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Queremos ao final desta produção,
dizer que esse resultado só foi
possível devido ao trabalho coletivo
de organizações e movimentos
sociais, mandatos/as legislativas. 

A  única forma de vencer  as
violências cotidianas que o Estado
promove, através de participação 
 ativa ou  por omissão, é a
articulação estratégica e combativa
da sociedade civil em busca da
emancipação e autonomia dos
povos. 

Seguimos na construção de uma
sociedade anticapitalista,

antipatriarcal, antirracista e
abolicionista policial e prisional.  

Venceremos!
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