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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAçAO PRE VIA

INFORMAcAO PREVIA N 2 79/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei Complementar n. 2 4/99, de autoria do Deputado Marcelo Goncalves, que

altera a cornposiçào da Regiao Metropolitana de Belo Horizonte, de que tratam Os arts. 7 2 e

21 da Lei Complernentar fl. 2 26, de 1993.

A proposicão foi publicada no "Diário do Legislativo" de 13/3/99.

2-PONTOSDEATENçAO
2.1 - A Constituicao mineira, no "caput" do art. 42, prevê que" o Estado poderá instituir,

por lei complementar, região metropolitana e aglomeração urbana constituldas por

agrupamento de MunicIpios lirnItrofes do mesmo complexo geoeconôrnico e social, para

integrar o planejamento, a organizaçao e a execuçao de funcaes püblicas de interesse

comurn".
2.2 - A proposiçao tern por finalidade alterar a redacao dos arts. 79 e 21 da referida Lei

Cornplernentar n. 2 26, que relaciona os municIpios que cornpOern a Regiao Metropolitana de

Belo Horizonte e o Colar Metropolitano da mesma Regiao, respectivamente, para incluir na

citada Região os MunicIpios de Capirn Branco e Matozinhos, que atualrnente compöem o

mencionado Colar.

No dizer do autor, essa inclusão se justifica "em razão da propria dinâmica que norteia

o crescimento e o desenvolvimento da regiao metropolitana da Capital mineira. A proposta

torna-se mais relevante se se levar em consideraçao que os dois municIpios se situam entre

Pedro Leopoldo e Sete Lagoas, nurna regiao proxima a capital do Estado, que cresce e se

desenvolve de forma acentuada".

2.3. 0 art. 72 da lei complementar em referência ,com a redacão dada pelo art. 12 da Lei

Complementar n 2 48, de 1997, relaciona os seguintes municIpios, que hoje integram a

Regiao Metropolitana de Belo Horizonte, a saber: Belo Horizonte, Betirn, Brumadinho, Caeté,
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Confins, Coritagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarape, Juatuba, Lagoa Santa, Mario

Campos,Mateus Leme, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio

Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo
e Vespasiano.

0 Colar Metropolitano da Região Metrôpolitana de Belo Horizonte, de que trata o art. 21

da mencionada Lei Complementar n 2 26, é composto atualmente por 20 municIpios, entre Os

quais se incluem os de Capim Branco e Matozinhos.

A proposiçao objetiva, também, excluir do colar metropolitano da mesma regiao os

MunicIpios de Florestal e Rio Manso, que por meio da Lei Complementar flQ 48, de 1997,
foram incluldos na Regiao Metropolitana de Belo Horizonte mas, por urna faiha técnica,

deixaram de ser excluldos do mencionado colar naquela oportunidade.

2.4 - Além disso, o projeto em exame pretende alterar, ainda, o texto do art. 21 da Lei
Complementar n P 26, para efetuar correçães ortograficas nos nomes de dois municIpios que

compoem o Colar Metropolitano da Regiao Metropolitana de Belo Horizonte: InhaUma, em

vez de Inhaümas; e Jabuticatubas, em vez de Jaboticatubas, para adequar o texto legal a

nornencatura constante no documento publicado em 1997 pelo Instituto de Geociências

Aplicadas - IGA -, em parceria corn esta Casa, intitulado "As Denominaçôes Urbanas de

Minas Gerais - Cidades e Vilas Mineiras corn Estudo ToponImico e da Categoria

Administrativa", 2 edição, revista e ampliada, págs. 60 e 65.

2.5 - Por ültimo, assinale-se que a matéria não se inclui entre aquelas de iniciativa

privativa, previstas no art. 66 da Carla mineira, podendo, pois, ser iniciada por membro do

Poder Legislativo, nos termos do "caput" do art. 65 da referido Diploma Legal.

3- TRAMITAçA0

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as Comissôes de Constituiçao e

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

Data da elaboraçao: 13/4/99.
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