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MOÇÃO DE APLAUSOS

Com base no que dispõe no artigo 142, inciso XIV do
Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora
com anuência do Soberano Plenário para que proceda ao devido registro
nos anais deste Legislativo e encaminhe a presente Moção de Aplausos
ao Deputado Federal Carlos Bezerra (PMDB).

JUSTIFICATIVA

A presente Moção de Aplauso tem como objetivo, reconhecer
o trabalho desempenhado pelo Deputado Federal Carlos Bezerra (PMDB) no
exercício de suas funções no cenário nacional.

É notório o trabalho prestado pelo Deputado Carlos
Bezerra, onde exerceu o cargo de deputado entre 1975 a 1979, deputado
federal entre os anos de 1979 a 1983, prefeito de Rondonópolis entre
os anos de 1983 a 1986. governador do Estado de Mato Grosso, entre os
anos de 1987 a 1990, novamente prefeito de Rondonópolis entre 1993 a
1994, senador da república entre 1995 a 2003, e deputado federal deste
2007.

Com o brilhantismo que lhe é peculiar, apresentou Proposta
de Emenda à Constituição (PEC-066 /2012), com o propósito de alteração
do art. 7º da Constituição da Federal, com os objetivos de ampliar os
direitos trabalhistas das empregadas domésticas, que ficou  conhecida
como PEC das Domésticas.



[Digite texto]

01/2013

VEREADOR MARIO NADAF - PARTIDO VERDE - PV

A PEC revogou o parágrafo único do artigo 7º da
Constituição Federal. Garantirá aos empregados domésticos direitos
como jornada semanal de 44 horas, com no máximo oito horas diárias de
trabalho, e pagamento de horas extras em valor pelo menos 50% acima da
hora normal. Outros direitos, como seguro-desemprego, remuneração do
trabalho noturno superior à do diurno e contratação de seguro contra
acidentes de trabalho, dependerão de regulamentação posterior.

Assim após a sessão do Congresso Nacional destinada a
promulgar a Emenda Constitucional 72/2013, que garante mais direitos
aos empregados domésticos, a emenda é resultante da PEC 66/2012, tendo
como autor o nosso homenageado nesta data.

O empregado doméstico sempre foi uma categoria especial no
Brasil, categoria à qual tradicionalmente se negaram os direitos
garantidos aos demais tipos de empregados.

Foi gradativamente que o doméstico foi adquirindo os
direitos que hoje possui, o que ainda não lhe assegurou, entretanto,
igualdade de tratamento com o empregado comum.

Nesta baila, como denota das raízes históricas, com o
avanço delineado com o marco de iniciativa do Deputado Federal Carlos
Bezerra, tentará corrigiras injustiças ao empregados domésticos,
estendendo os mesmos direitos já assegurados aos demais trabalhadores.

Ante ao exposto e ciente de que é uma das mais justas e

oportunas, acredito plenamente justificada a presente Moção de

Aplauso.
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Entendendo a importância desta propositura, solicito o

voto favorável dos nobres pares, em especial de realização de sessão

solene para entregar a justa homenagem de Moção de Aplauso ao Deputado

Carlos Bezerra (PMDB).

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 03
de abril de 2.013.

VEREADOR MARIO NADAF
PARTIDO VERDE - PV
LIDER DO PARTIDO
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embalagens de óleos lubrificantes acabados, bem como na propaganda,
publicidade e em informes técnicos, os danos que podem ser causados à
população e ao ambiente pela disposição inadequada da embalagem de óleo
lubrificante e aditivo.
§ 1º O produtor ou o importador que contratar coletor terceirizado deverá
celebrar com este contrato de coleta, com a interveniência do responsável
pela destinação adequada.
§ 2º Uma via do contrato de coleta previsto no parágrafo anterior será
arquivada, à disposição do órgão estadual ambiental, onde o contratante
tiver a sua sede principal, por um período mínimo de cinco anos, da data de
encerramento do contrato.
Art. 19º. São obrigações do gerador:
I - adotar as medidas necessárias para evitar que a embalagem o óleo
lubrificante ou aditivo seja disposto de forma e em local inadequados, e que
venha a agredir ao meio ambiente;
II - alienar as embalagens de óleos lubrificantes ou aditivos exclusivamente
ao ponto de recolhimento ou coletor autorizado, exigindo a apresentação pelo
receptor do CADRI emitido pela Secretária do Meio Ambiente;
III - no caso de pessoa física, destinar as embalagens de óleos
lubrificantes ou aditivos de acordo com a orientação do produtor ou do
importador; e
IV - no caso de pessoa jurídica, dar destinação final adequada devidamente
autorizada pelo órgão ambiental competente às embalagens vazias de óleos
lubrificantes ou aditivos, através de CADRI, observando o Art. 18, desta.
Parágrafo único. Se inexistirem coletores que atendam diretamente os
geradores, a embalagem vazia de óleo lubrificante ou aditivo usado ou
contaminado deverá ser entregue ao respectivo produtor / distribuidor.
Art. 20º São obrigações do coletor:
I - firmar contrato com um ou mais recicladores, ou responsável por
destinação ambientalmente adequada, para os quais necessariamente deverá
entregar toda embalagem vazia de óleo lubrificante ou aditivo que coletar;
com devido CADRI - Certificado de Aprovação para Destinação de Resíduos
Industriais;
II - disponibilizar, quando solicitado pelo órgão ambiental competente pelo
prazo de cinco anos, os contratos de coleta firmados;
III - prestar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente até o décimo quinto
dia do mês subsequente, informações mensais relativas ao volume de:
a) Embalagem de óleo lubrificante ou aditivo coletado, por produtor e,
b) Embalagem de óleo lubrificante ou aditivo entregue por reciclador ou
responsável por destinação ambientalmente adequada.
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respectivo Certificado de Coleta;
V - garantir que as atividades de armazenamento, manuseio, transporte e
transbordo da embalagem vazia de óleo  lubrificante ou aditivo coletado,
sejam efetuadas em condições adequadas de segurança e por pessoal
devidamente treinado, atendendo à legislação pertinente e aos requisitos do
licenciamento ambiental;
VII - adotar as medidas necessárias para evitar que a embalagem de óleo
lubrificante ou aditivo venha a ser misturado com produtos químicos,
combustíveis, solventes, água e outras substâncias, evitando a
inviabilização da reciclagem;
VIII - destinar toda embalagem de óleo lubrificante ou aditivo coletada, a
reciclador ou responsável por destinação ambientalmente adequada exigindo os
correspondentes Certificados de Recebimento;
IX - manter atualizados os registros de aquisições, alienações e os
documentos legais, para fins fiscalizatórios, pelo prazo de cinco anos; e
X - respeitar a legislação relativa ao transporte de produtos perigosos.
Art. 21º. São obrigações dos recicladores:
I - receber toda a embalagem de óleo lubrificante ou aditivo exclusivamente
do coletor, emitindo o respectivo Certificado de Recebimento;
II - manter atualizados e disponíveis para fins de fiscalização os registros
de emissão de Certificados de Recebimento,bem como outros documentos legais
exigíveis, pelo prazo de cinco anos;
III - prestar ao órgão ambiental competente, até o décimo quinto dia do mês
subsequente a cada trimestre civil, informações mensais relativas:
a) peso das embalagens recebidas por coletor;
b) ao volume de resíduos gerados na atividade e sua destinação
ambientalmente adequado.
c) destinação do material originado, por tipo de atividade ou por produto
fabricado, quando for o caso.
d) Resíduos gerados na atividade e sua destinação por destinatário, volumes
e tipo de resíduo.
§ 1º O resíduo inservível gerado no processo de reciclagem será considerado
como resíduo classe I salvo comprovação em contrário com base em laudos de
laboratórios devidamente credenciados pelo órgão ambiental competente.
§ 2º Os resíduos inservíveis gerados no processo de reciclagem deverão ser
inertizados e receber destinação adequada e aprovada pelo órgão ambiental
competente.
§ 3º O processo de licenciamento da atividade de reciclagem, além do exigido
pelo órgão estadual de meio ambiente, deverá conter informações sobre:
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das embalagens
b) volumes de resíduos inservíveis gerados no processo de reciclagem com a
indicação da correspondente composição química média; e
c) volume de perdas no processo.
Art. 22º. O não cumprimento ao disposto nesta Lei acarretará aos infratores,
entre outras, as sanções previstas na Lei n. 9.605, 12 de fevereiro de 1998,
e no Decreto n. 6.514, de 22 de julho de 2008.
Art. 23º. As obrigações previstas nesta Lei são de relevante interesse
ambiental.
Art. 24º. A fiscalização do cumprimento das obrigações previstas nesta Lei e
aplicação das sanções cabíveis é de responsabilidade do órgão estadual e
municipal de meio ambiente.
Art. 25º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Sala das Sessões em, 02 de abril de 2.013

VEREADOR MARIO NADAF
PARTIDO VERDE - PV
LÍDER DO PARTIDO
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É fato notório que o descarte de elementos filtrantes no Brasil
tem muito a avançar. Trata-se de um dos maiores desafios para homens e
instituições contra a agravamento da crise ambiental, que tem como um de
seus agravantes os resíduos sólidos.

O principal fator a considerar no setor é que, segundo a
legislação, o descarte deve ser realizado pelo gerador do resíduo, que fica
responsável também por qualquer dano que o descarte inadequado venha causar
ao meio ambiente.

Importante ressaltar que a destinação desses filtros e
embalagens a aterro sanitário gera problemas por anos, devido a não
biodegradabilidade dos materiais que são confeccionados e os produtos neles
contidos, considerando que não ha reciclabilidade dos filtros e a utilização
para processo de recuperação dos metais em siderurgia não pode ser aceito
devido a estes conterem grane quantidade de óleo lubrificante usado
contaminado e ser proibida a combustão destes por conter metais pesados no
óleo lubrificante.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em sua norma
NBR - 10004 "Resíduos Sólidos - Classificação I", classifica o óleo
lubrificante como resíduo perigoso por apresentar toxicidade, ainda, o óleo
lubrificantes e combustíveis no soo, subsolo e cursos de água gera graves
danos ambientais. Os resíduos que mais preocupam são os contaminados com
óleos lubrificantes e combustíveis, e nesta categoria encontram-se os
frascos vazios de lubrificantes e aditivos, os filtros usados que, mesmo
após o escorrimento, óleo lubrificante internamente. Os riscos que
apresentam são diretamente ao meio ambiente e consequentemente, à saúde
pública.

Reza o art. 225 da nossa Carta Magna vigente que todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras
gerações. Ainda, conforme também reza o § 1. mesmo texto legal, para
assegurar a efetividade do direito supracitado, incumbe ao Poder Público
estabelecer regras e critérios no sentido de evitar a degradação e agressão
ao meio ambiente. Nessa esteira, o Município, em cooperação com o Estado e a
União, promoverá a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria
do meio ambiente, coibindo qualquer tipo de atividade que implique em
degradação ambiental e quaisquer prejuízos globais à vida à qualidade de
vida e ao meio ambiente.
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Considerando a necessidade de se estabelecer novas diretrizes

para o recolhimento e destinação correta dos resíduos correta dos resíduos
sólidos e, acima de tudo, preservar e evitar que ainda mais o nosso meio
ambiente seja degradado, conto com a incondicional apoio dos Nobres Pares
para aprovação da presente propositura.

Sala das Sessões em, 02 de abril de 2.013

VEREADOR MARIO NADAF
PARTIDO VERDE - PV
LÍDER DO PARTIDO
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