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DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAçAO PREVIA

INFORMAcAO PRE VIA N2170/98

1 - OBJETO

Projeto de Lei Complementar n. 2 36/98, de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos,

que altera a composicáo do Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte,

de que trata o art. 21 da Lei Complementar n. 2 26, de 14 de janeiro de 1993.

A proposicao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/6/98.

2- PONTOS DE ATENcAO

2.1. A proposiçao tern por finalidade alterar a redação do art. 21 da Lei Complementar

n. 2 26, que relaciona os municIpios que cornpöem o Colar Metropolitano da Regiao

Metropolitana de Belo Horizonte.

2.2. Cornposto inicialmente por 20 municIpios, o citado colar necessita ser alterado

pelos seguintes motivos:

a) faz-se mister a exclusão de dois municIpios do Colar Metropolitano, uma vez que já

foram incluIdos na citada região, por meio da Lei Complementar n. 2 48, de 1997;

b) quanto ao mérito, propöe o autor do projeto a inclusão dos MunicIpios de Born Jesus

do Amparo, Cachoeira da Prata, Crucilândia e Itaguara no mencionado colar, em razão da

prOpria dinâmica que norteia o crescirnento e a desenvolvimento da regiao metropolitana da

Capital mineira;
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c) ha necessidade de se efetuarem correcöes ortográficas nos nomes de dais

municIpios constantes no texto do art. 21 da Lei Complementar n. 2 26, de 1993: lnhaüma, ao

invés de lnhaümas; e Jabuticatubas, ao invés de Jaboticatubas, para adequar o texto legal a

nomenclatura constante da publicacao "As Denorninaçaes Urbanas de Minas Gerais -

Cidades e Vilas Mineiras corn Estudo ToponImico e da Categoria Administrativa", 0 edição,

revista e ampliada, págs. 60 e 65, publicada em 1997 pelo Instituto de Geociências

Aplicadas -'(GA , em parceria corn esta Assembléia Legislativa.

2.3. 0 ünico specto relevante da proposicao consiste na inclusão de quatro novos

municIpios no mencionado colar metropolitano, "em razão da prOpria dinâmica que norteia o

crescirnënto e o desenvolvimento da regiao metropolitana da Capital mineira", nas palavras
do autor.

2.3.1. Corn a extincao da autarquia Planejamento da Regiao Metropolitana de Bela

Horizonte - PLAMBEL -, as atribuiçOes de coordenaçao do planejamento metropolitano e de

assessoria técnica a Assembléia Metropolitana foram redistribuldas para a Secretaria de

Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral (Lei n 2 12.153, de 1996, art. 1, I), no
desempenho das funçoes constantes do art. 19 da Lei Complementar n 2 26, corn a redaçao
dada pelo art. 12 da Lei Complementar n 2 43, de 1996.

2.3.2. A Constituiçao do Estado instituiu a Colar Metropolitano formado por municIpios

do entomb da Regiao Metropolitana de Belo Horizonte afetados pelo processo de

metropolização, para integrar o planejamento, a organizaçao e a execuçao de funcOes

püblicas de interesse comum, dando poderes a lei complementar para definir a composiçao

e a participacao do Colar Metropolitano na gestao metropolitana, conforme dispoem os arts.

50 e 51 do Ato das Disposiçoes Constitucionais TransitOrias. A Lei Cornplernentar n 2 26, por
sua vez, consubstanciou, nos arts. 21 a 23, as disposiçaes legais sobre o Colar

Metropolitano da Regiao Metropolitana de Belo Horizonte.

2.4. Em suma, nos termos do art. 1 2 da proposição sob análise, a Colar Metropolitano
passa a ser constituIdo pelos 22 rnunicIpios seguintes: Barão de Cocais, Bela Vale, Born

Jesus do Amparo, Bonfim, Cachoeira da Prata, Capim Branco, Crucilândia, Fortuna de

Minas, lnhaürna, Itabirito, Itaguara, ltatiaiuçu, ltaüna, Jabuticatubas, Matozinhos, Moeda,
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Nova União, Pará de Minas, Santa Barbara, São José da Varginha, Sete Lagoas e

Taquaracu de Minas.

3- TRAMITAçAO

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissôes de Constituicao e

Justica e de Assuntos Municipais e Regionalização, para receber parecer.

Data da elaboracão: 7/8/98
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