
Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019. 

 

Carta da Sociedade Civil à Comissão Especial de Acompanhamento do Instrumento de 
Governança da Região Metropolitana e aos representantes de Governo, atuais membros da 

Câmara Metropolitana. 

 

Defendemos a gestão democrática da cidade e o protagonismo da sociedade civil da             
RMRJ conforme preconiza a Constituição Federal de 1988, os princípios do Estatuto das             
Cidades (Art. 45, Lei nº 10.257/2001) e do Estatuto da Metrópole (inciso V do Art. 6º, Lei                 
13.089/2015). 

A participação da sociedade civil na governança metropolitana está também garantida           
na Lei Complementar nº 184/2018 do estado do Rio de Janeiro. Mesmo antes de a lei ser                 
aprovada, no período de 2015 a 2018, a própria Câmara Metropolitana, por meio de reuniões               
temáticas, pré-conferências e conferência desenvolveu ações em diálogo com a sociedade           
civil organizada e movimentos sociais. Esse processo consumiu recursos públicos e foi            
realizado num período de três anos, com reuniões em diversas áreas da Região             
Metropolitana, incluindo os municípios da periferia.  

Portanto, criticamos com veemência a convocação em uma única reunião a ser            
realizada no dia 08 de abril, mais uma vez no centro da cidade do Rio de Janeiro e em                   
horário comercial, em uma segunda-feira, para reeleger os representantes do Conselho           
Consultivo da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Argumentos Históricos 

Muito embora tenhamos nossas ressalvas sobre o processo como um todo           
lamentamos que o atual governo do Estado ignore o histórico de participação social e              
exigimos que seja respeitado o longo processo de construção e empossamento dos membros             
do Fórum da Câmara Metropolitana realizado em 28/11/2018 no Palácio Guanabara.  

Soma-se a este fato o histórico de participação da sociedade civil na gestão             
metropolitana que não se inicia no ano de 2019. Apenas para citar alguns exemplos, em               
2018, realizamos diversas ações de incidência política no Projeto de Lei Complementar nº             
10/2015 que culminaram na aprovação da Lei Complementar nº 184/2018. Destacamos           
algumas:  

Maio/2018: Elaboração da Carta Aberta com críticas ao Plano de Desenvolvimento           
Urbano Integrado (PDUI), a qual foi distribuída durante a eleição dos conselheiros na             
Conferência de Niterói.  

Junho/2018: Participação no lançamento do PDUI na sala Cecília Meireles. 
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