
ASSEMBLÉIA DE MINAS

o Poder do Cidadão

i='l'-\
~ ( ~ . .l-)
N G' 3

Transportes e
Obr s Pó licas

Autoridades foram
convocadas para dar
explicações sobre a
precariedade das
rodovias em Minas
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Comissão fiscalizou lisura
das obras e denunciou
mau estado das estradas

A fiscalização da lisura das obras públicas
em andamento ou recentemente concluídas no
Estado foi prioridade nos trabalhos da
Comissão, que fez, inclusive, visitas aos locais
das obras, para verificação dos problemas e
levantamento de informações. Em alguns
casos, os parlamentares levantaram indícios de
irregularidades e apresentaram relatórios
sugerindo correções.

A comissão preocupou-se, também, com o
precário estado de algumas rodovias mineiras,
lamentando os danos que elas causam à
economia e os riscos que oferecem aos
cidadãos. Providências foram cobradas das
autoridades.

Demonstrando preocupação também com o
futuro, parlamentares apresentaram sugestões
legislativas para regulamentar questões como a
instalação de energia solar em residências e a
~construção de um novo Anel Rodoviário para
Belo Horizonte.
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Comissão vai a Poços de Caldas
vistoriar obras da Comig

Deputados pedem duplicação da MG-OSO

Energia solar, obras
paralisadas ...

Outros temas

.&. A Comissão deu parecer favorável ao PL 629/2003,
de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que
prevê a construção de habitações populares com dis-
positivos que facilitem a instalação de equipamento
de energia solar. Devido às elevadas taritàs de ele-
tricidade, o autor acredita que, em pouco tempo, o
gasto com a compra do equipamento será coberto
pela economia propiciada pelo uso da energia solar.

.&. A Comissão realizou, no dia I I de dezembro, audi-
ência pública para debater a cobrança indevida do
serviço 102 (auxílio à lista) pela Telemar e a suspen-
são do fornecimento de listas telefônicas obrigatóri-
as e gratuitas. O alto custo das taritàs também foi
discutido durante a audiência.

.&. Deputados da Comissão defenderam, em reunião re-
alizada em Leopoldina, na Zona da Mata, o projeto
Clarear, de eletrificação rural, que contará com re-
cursos federais, estaduais e municipais e das com-
panhias energéticas. Durante a reunião, a Companhia
de Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, que atua na
região, comprometeu-se a aderir ao programa de ele-
triticação rural do governo de Minas, que pretende
levar energia para todas as propriedades rurais do
Estado até o final de 2006, ao custo de R$ 530 mi-
lhões.

.&. Em visita às rodovias que ligam Sabará (MG-20) e
Nova Lima (MG-30) a Belo Horizonte, no dia 6 de
outubro, deputados da Comissão comprometeram-se
a buscar recursos junto ao governo estadual para a
conclusão das obras em ambas, que praticamente fo-
ram paralisadas durante o ano de 2003. O deputado
Célio Moreira afirmou que levaria essa reivindica-
ção ao Secretário de Transpol1es, Agostinho Patrus,
com a recomendação de priorizar a MG-20, em
Sabará, cuja situação é mais precária.

.&. Dirigentes de empresas de telefonia celular discuti-
ram, no dia 17 de junho, com deputados da Comis-
são, as mudanças propostas pela Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) para estimular a con-
corrência entre as operadoras de longa distância. Os
deputados buscaram informações sobre aspectos re-
lacionados às campanhas promocionais, questões
tarifárias e de concorrência entre as operadoras.

.&. A construção de um novo anel rodoviário em Belo
Horizonte, com 64 quilômetros de extensão, come-
çando em Betim, passando por Contagem, Ribeirão
das Neves, Vespasiano e terminando em Ravena foi
a proposta defendida pela maior parte das autorida-
des e deputados presentes à reunião da Comissão, no
dia 10 de junho. Saturado, o atual anel recebe um
tráfego diário de I 10 mil veículos, sendo 50 mil ca-
minhões, muitos deles com excesso de carga. A reu-
nião foi pedida pelo deputado Jayro Lessa, que cul-
pa o descaso e a omissão das autoridades pelo mau
estado de conservação do pavimento do Anel, e apon-
ta, como saída, a construção de uma nova via, que
desvie de Belo Horizonte o tráfego de carga.

audiência, deputado Domingos Sávio, a dupli-
cação da MG-050 - que liga a BR-262, próxi-
mo a Belo Horizonte, a São Sebastião do Pa-
raíso, no sul do Estado - será importante não
só para a região como para todo o Estado. "A
obra vai alavancar a região e salvar vidas na
rodovia", acredita. Já o deputado Dalmo Ribei-
ro Silva destacou o aspecto da segurança. No
ano passado, lembrou, ocorreram 312 aciden-
tes tàtais na rodovia, "quase uma vida por dia".

sobre a viabilidade de instalação de equipamen-
tos para aumentar a segurança operacional. A
refonna do aeroporto também é alvo dos
trabalhos de comissão especial criada pela
Assembléia.

O deputado Célio Moreira sugeriu o adia-
mento da reforma anunciada pela Infraero, para
que seja feito um planejamento mais detalhado
da utilização dos aeroportos da Pampulha e de
Confins, "a fim de que daqui a cinco anos, a
capacidade de atendimento não esteja esgotada
novamente". Ele defendeu a ampliação das
instalações com a construção da ala norte e o
sistema viário correspondente (acesso pela
avenida Cristiano Machado).

O aeroporto da Pampulha foi projetado para
receber 750 mil passageiros/ano, e opera com
3,5 milhões, segundo dados de 2002. O
projeto de reformas para o terminal anuncia-
do pela Infraero prevê custo total de R$ 140
milhões, com o objetivo de melhorar as
condições de embarque e desembarque de
passageiros.

A duplicação dos 360 quilômetros da ro-
dovia MG-050, no Centro-Oeste mineiro, foi
defendida durante audiência pública realiza-
da em Divinópolis pelas comissões de Trans-
porte, Comunicação e Obras Públicas e de
Administração Pública. A obra é vista como
essencial para o escoamento da produção dos
77 municípios do Centro Oeste, onde moram
1,3 milhão de habitantes.

Segundo o autor do requerimento para a

Segurança no aeroporto da Pampulha preocupa

A Comissão promoveu uma série de reuniões
para discutir a reforma no aeroporto da
Pampulha, em Belo Horizonte. No encontro do
dia 18 de novembro, o assunto em pauta foi a
segurança do tenninal, que há anos vive às
voltas com problemas operacionais e excesso de
passageiros.

Apesar de todas as garantias dadas pelos
órgãos técnicos de que o
aeroporto da Pampulha é
inteiramente seguro, o
deputado Adalclever Lopes
não se convenceu e advertiu
para o risco de uma tragédia
de grande porte na
Pampulha, "um II de
setembro sem terroristas". O
deputado comprometeu-se a
apresentar requerimento
pedindo informações à
Infraero e ao Departamento
de Aviação Civil (DAC)

Paulo Tadeu, por vereadores e moradores da
cidade. Os deputados Laudelino Augusto, Paulo
Piau, Antônio Genaro e Gil Pereira também
enfatizaram a necessidade de apuração das
denúncias para que não pairem dúvidas sobre a
responsabilidade da prefeitura na gestão dos
recursos públicos. O prefeito Paulo Tadeu
parabenizou a atitude da Assembléia de verificar
o andamento das obras. "Isso é uma responsabi-
lidade pública", afinnou.

A Comissão recolheu documentos e dados
sobre as obrs, para análise e apresentação de um
documento conclusivo sobre a vistoria.

de Estradas de Rodagem (DER) na
fiscalização da obra.

O deputado Adalclever Lopes
cobrou a operação de balanças
móveis e a reativação das balanças
fixas do Departamento Nacional de
Infra-estrutura e Transportes (Dnit)
para fiscalizar os caminhões que
trafegam com excesso de carga,
apontado como causa maior da
deterioração precoce da rodovia.
"O governo gasta milhões do
dinheiro público para fazer estra-
das e se encontra lamentavelmente
incapacitado de fazer a fiscaliza-
ção. A legislação prevê um máxi-
mo de 9.300 quilos por eixo dos
caminhões, e vemos graneleiros do
Rio Grande do Sul trafegando em
Minas com 17 a 20 mil quilos por
eixo. Não há estrada que resista a
isso", acusou Adalclever.

A Comissão reforçou, em 2003, o seu
caráter de organismo fiscalizador de obras com
o intuito de assegurar a aplicação adequada dos
recursos públicos. Um exemplo dessa atuação
foi a vistoria, realizada no dia 27 de novembro,
das obras de recuperação das Thermas Antonio
Carlos, em Poços de Caldas, realizadas por
meio de convênio entre a Prefeitura local e a
Comigo O requerimento partiu de denúncia
anônima encaminhada ao deputado Sebastião
Navarro Vieira questionando os valores gastos
na obra.

A visita foi acompanhada pelo prefeito

o secretário de
Transportes e
Obras Públicas,
Agostinho
Patrus,
compareceu à
Assembléia para
dar explicações
aos deputados

Estrada ficou intransitável, um ano e
meio depois de inaugurada

O péssimo estado de conserva-
ção da rodovia que liga os municí-
pios de Cristina a Maria da Fé, no
Sul de Minas, provocou uma visita
de inspeção da Comissão, represen-
tada pelo deputado Laudelino
Augusto, acompanhado de assesso-
res técnicos. Embora inaugurada
há apenas um ano e meio, a
rodovia já apresentava vários de
seus trechos deteriorados. O
deputado documentou, com
fotografias, os trechos avariados, a
impropriedade do material de base
e a escassa espessura do asfalto
utilizado. Em seu relatório, incluiu
uma suspeita de superfaturamento,
revelou que a rodovia foi
construída sem projeto final de
engenharia e denunciou a omissão
das prefeituras das duas cidades e
do Departamento

A fiscalização
parlamentar
ajuda a
garantir a
lisura na
aplicação
dos recursos
públicos
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Um balanço
positivo

As comissões
temáticas realizaram
em 2003, no total,
1.128 reuniões,
sendo 54 no interior
do Estado, com a
participação de
aproximadamente
2.400 convidados.
Realizaram, ainda,
40 visitas. Dez das
16 comissões
permanentes
realizaram mais de
40 reuniões e
audiências públicas
cada. A Assembléia
formou, ainda, 62
comissões para
analisar Propostas
de Emenda à
Constituição (PECs)
e 43 para emitir
parecer sobre vetos
totais ou parciais do
governador a
proposições de lei.

A tramitação dos
projetos e de outras
proposições citadas
neste documento
pode ser consultada
no site da Assembléia:
www.almg.gov.br
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Transporte
clandestino causa
prej uízos no Estado

Entenda as siglas
PEC - Proposta de Emenda

Constitucional
PLC - Projeto de Lei Complementar
PL - Projeto de Lei

Minas Gerais perde cerca de R$ 80
milhões por ano com o transporte
irregular de passageiros. A denúncia
foi feita pelo deputado Adalclever
Lopes durante reunião da Comissão,
realizada no dia 2 de setembro. "Isso
representa um quarto do valor reivin-
dicado pelo governador Aécio Neves
dos recursos da Cide, a contribuição
dos combustíveis", afirmou o deputa-
do, autor do requerimento que
viabilizou a reunião.
A concessão de liminares que

prejudicam a ação dos órgãos
fiscalizadores também foi questionada
pelos participantes do debate. "Precisa-
mos de uma legislação mais clara e
precisa, que possa coibir o efeito
dessas liminares", defendeu o inspetor
Waltair Vasconcelos, chefe de Opera-
ções da 4" Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal.

O deputado Adalclever Lopes
apresentou outros danos impostos pelo
transporte clandestino, principalmente
no que tange à segurança. Segundo
ele, o número de acidentes envolvendo
esse tipo de veículo é superior ao
verificado com veículos de transporte
regular. Para o chefe da Divisão de
Fiscalização do DER-MG, Lindberg
Ribeiro Garcia, a competição com os
transportes irregulares é perversa.
Cada veículo clandestino, segundo ele,
retira do mercado cerca de 4,5 empre-
gos formais.
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