
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DRETORA ADJUNTA DE PROCESSO LEGSLATiVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORA DE tNFORMAcAO PREVA

!NFORMAcAO PREVA NO 122198
	 /41 

O-cf-

/
I -OBJETO

Projeto de Lei nO 1.665198, de autoria do Deputado Durval Angeio, que cra a Ouvdoria

Ambiental do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A proposição fol publicada 	 Eário do LegisIavo" de27/3J9B:

2- PONTOS CE ATENcA0

2.1 - A Ouvidoria Ambiental, na forma proposta, é orgao auxiUar do Poder Executvo

recepçao, na tramitação e no encaminhamento das sugestoes, denüncias e propostas

re1atvas as questOes ambientais, fetas por qualquer cidadào ou entidade. Tern a

competência, também, para acompanhar a tramitação e a anãiise das demandas reebkias e

divulgar para o interessado as soluçoes dadas, bern como para sugerir ao Secretário de

Estado do Meio Ambiente e DesenvoMmento Sustentável ou as entidades afins a reaHzaçao

de estudos, a adoçao de medidas ou aexpediçao de recornendaçöes, visando a reguaridade

e ao aperfeiçoamento de suas atividades.

2.2- Incumbe, ainda, a Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais, praticar atos

compativeis corn as suas atribuiçoes , por determinaçao do Secretário de Estado do Melo

Ambiente e DesenvoMmento Sustentáve, alt-:': , m de promover pesquisas, paiestras e

seminários sobre temas rejacionados corn o melo ambiente.

2.3 - No desempenho de sua competência, a Ouvidoria poderá instaiar nücleos próprios

em municipios, manterá intercrnbio e ce!ebrará convnios corn entidades que exerQam

ativdades congérieres, e elaborarâ reiatôrio tr ilmestrall de suas atividades pra prestaço c

contas pUbiicas.
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2.4 - A Ouvidoria Ambiental será dirigida por urn Ouvidor, indicado pelo Consetho

Estadual de Poitica Arnbienta - COPAM - e norneado peto Governador do Estado, para

mandato de 2 onos, permitida uma reconduçâo. Terá cargo e vencirnentos oquivotentes acs

de Secretário Ad junto de Estado, vedado o exercicio de cargo, emprego ou funçao pUbHca

enquanto durar seu mandato, podendo ser destituido somente peto COPAM, em CaSO do fatta

grave, incompativel corn o exerc!cio de suas atribuicôes. Exercerâ suas funçôes auxfliado por

servidorescedidos peto Poder Executivo, quo formaro, inclusive, sua ossessoria técnica.

2.5 - A criacão da Ouvidoria Ambiental conflgura-se como urna iniciativa quo possibiitara

maior participação da socedade civil na proteo do meio arnbiente Sera urn can& para que

de forma direta e sem rnaior burcracia, o povo e as entidades cMs possam apresentar

denüncias cu indicar soluçöos a serem encaminhadas em pro! do proteçao, conservaçao a

meihona do meio ambiente 	 - 	 -

2.6 - A proposiçao importa depesa paráoeiario pUbiico, no medida em que cria o cargo

de ouvidor e o servico de ouvidoria, acrescentàdos a estrutura do Secretaria de Estado do
It

	 Ambiente a Desenvolvirnento SustentáveL

2.7 - A instituiçao que se pretende criar tern raizes histOricas no Direito Comparado,

especialmente no Suecia, onde surgiu, corn a denorninaçao de "Ombudsman". A partir dal, e

em razo principalmente do eficácia dessa nova figura juridica, loi eta instituida nos dernais I

poises as,- andinovos a no Europa :Ocidental, do acordo corn as pecutiaridades do coda
Estado.

Segundo Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes, 'a Ouvidoria do Povo cu

Defensoria do Povo é urn instituto do natureza unipessoal e não contenciosa, corn autonornia

de funcionamento, normatmente vincu!ado ao Poder Legislativo" (in Revisto do Direito PUbtico,

n. 63, 1987, p. 251-254).

Na Suécia, pot exempto, o "Ombudsman" e eteito pe!o Partamento, corn a finalidade de

supervisionar a ap!icaco de leis e de outros dispositivos no serviço pübtico, visando conter os

abusos do podor pubtico, podendoiniciar os procedirnentos togais do forma espontânea ou

provocada. Visa a tutela do cidadâo mediante o contro!e dos atos administrativos e

jurisdicionais, sobre os quais não tern, porem, a cornpetencia anulatOria (NoçOes do Direto

Püb!ico, Secretaria-Geral do Mesa do Assemb!éia Legistativa de Minas Gerais, Apostila n° 4,

1988).
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Ressaftam-se como caracterIsticas desse Orgão a facilidade de acesso da

popufação aos seus oficios e a utilizaçao de formas próprias de atuaçâo, que traz

implicita o poder de persuasao para coibir abusos. erros e omissôes na administração

pUbilca. Tall instituto encontra-se in.., 	 aos sistemas juridicos de diversos

Palses, notadamente da Europa.

- 	 sr'rceAir

Conseino Estaauai de PoiItica Ambiental - COPAM Instttuido em 197 -17 , e 6 r

cofegiado no rmativo, consu(t'vo e deftberativo subordinado a Secretara de EsLado do

Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - SEMAD. Tern sido o Orgao responsave p&a

formifaçao C execçao da pof1t.ca ambiental em Minas Geras Passou a set regido pea Le

n o 12.585, de 1997

4- TRAM!TAçA0

C, projeto tramita em dois turnos èfoi distribuido as Comissôes de Constituicão e Justiça,

de Melo Ambiente e Recursos Naturals. e de Fiscaiizaçâo Financeira e Orçamentaria, para

receber parecer.
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