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A preocuRação com a preservação dos interesses
do consumidor mineiro marcou a atuação âa
Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte ao longo do ano, com a realização de
reuniões, seminários e audiências públicas, em que
os debates movimentaram as diversas partes
envolvidas, para fazer prevalecer o interesse do
cidadão. Os deputados participaram de debates, por
exemplo, sobre a falta de transparência nas contas
telefônicas e na forma de atuação de organismos
como os Serviços de P.roteção ao GréClito(SPC ,
com prejuízos aos cidadãos.

A Comissão ocupou-se, também, da análise de
projetos de lei e outras proposições que afetam o dia-
a-dia da população, como a criação de novas taxas e
o reajuste de taxas antigas, conforme proposto pelo
governo do Estado, apresentando emendas.

Outro debate que mobilizou a Comissão foi a
respeito do contribuinte mineiro. O Estado já dispõe
de um Código do Contribuinte, mas a matéria é
pouco conhecida e pouco debatida, o que levou os
deputados a proporem uma ampla discussão sobre o
assunto, inclusive com a criação de um organismo de
defesa do contribuinte, nos moldes dos já existentes
"Procons" .
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serviços nas agências bancárias, foi
amplamente discutido pela Comissão,
que opinou por sua aprovação na for-
ma que já havia sido aprovada pelo
Plenário em 10 turno. O projeto, de
autoria da deputada Lúcia Pacífico,
prevê a afixação, nas áreas interna e
externa das agências bancárias, em
local visível e de fácil leitura, de ta-
bela de preços dos serviços ofereci-
dos, como o fornecimento de extra-
tos, talões de cheque e cartão mag-
nético .

• Hospitais públicos e privados de Mi-
nas Gerais ficarão proibidos de exi-
gir depósito prévio, o chamado che-
que-caução, para internação, confor-
me prevê o PL 116/2003, do deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva, que recebeu
parecer favorável da Comissão, no
dia 6 de agosto .

• Com duas emendas, a Comissão emi-
tiu aparecer favorável ao PL 73/
2003, da deputada Maria José
Haueisen, que impõe restrições à in-
clusão de serviços não solicitados
pelos clientes nas faturas mensais
expedidas pelas administradoras de
cartões de crédito.

• A situação dos 88 grupos de consór-
cios da Uniauto e Liderauto, que fo-
ram transferidos para a Consavel Ad-
ministradora de Consórcios Ltda,
voltou a ser tema, no dia 30 de abril,
de debate na Comissão, com a pre-
sença do liquidante nomeado pelo
Banco Central, José Augusto
Monteiro eto, e do coordenador da
Associação dos Consorciados Lesa-
dos (Asco I), José Antônio Pereira de
Matos, que defendeu a revisão da
transferência. A situação dos Con-
sórcios Uniauto e Liderauto já havia
sido discutida pela Comissão em
março de 2002 e a intenção é forçar
uma solução que atenda aos interes-
ses dos consorciados lesados.
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• A Comissão aprovou, no dia 17 de
dezembro, parecer favorável ao PL
810/2003, da deputada Jô Moraes,
que exige aprovação da autoridade
sanitária municipal para o funciona-
mento de estabelecimentos que ofe-
recem serviços de bronzeamento ar-
tificial com finalidade estética. O
projeto prevê a afixação de cartazes
de alerta ao usuário. A falta de re-
gistro acarretará a cassação do
alvará de funcionamento.

• A Comissão defendeu a manutenção
do desconto de 30% do IPVA para
veÍCulos movidos a álcool, ao ana-
lisar o PL 1079/2003, enviado pelo
Governo do Estado e que trata do
Imposto sobre VeÍCulosAutomotores
(IPVA). A relatora foi a deputada
Vanessa Lucas.

• A Comissão manifestou-se, no dia
22 de outubro, favorável à aprova-
ção do PL 1.078/2003, do governa-
dor, que criou, entre outras, a Taxa
de Serviço Potencial de Extinção de
Incêndio, mas incluiu quatro emen-
das no parecer da relatora, deputa-
da Vanessa Lucas, durante a reunião
conjunta com as comissões de Fis-
calização Financeira e Orçamentá-
ria e de Segurança Pública.

• A Comissão aprovou, no dia 10 de
outubro, parecer favorável ao PL
779/2003, do deputado Leonardo
Moreira, que obriga o comércio va-
rejista a oferecer sacos e sacolas de
material reciclável para o consumi-
dor guardar as mercadorias compra-
das, sob pena de receber advertên-
cia ou multa por parte do Estado.
Cinco emendas foram apresentadas
ao projeto, que pretende reduzir a
circulação de sacos de plástico, não
recicláveis, substituindo-os por ma-
terial reciclável e menos poluente.

• O PL 104/2003, que dispõe sobre a
afixação de tabelas de preços dos

Outros temas

Taxa de incêndio, IPVA, consórcios ...

A deputada
Maria Tereza
Lara foi relatora
dos projetos
sobre o SPC
e as contas
telefônicas

Comissão quer impedir
"maquiagem" de produtos

Todas as alterações no peso, no número de unidades ou no volume de

produto à venda no comércio varejista devem ser divulgadas no próprio local

de venda da mercadoria, segundo prevê o PL 37/2003 do deputado Leonardo

Moreira, que foi analisado e recebeu parecer favorável da Comissão, no dia 28

de maio. O relator, deputado Dimas Fabiano, destacou que o projeto pretende

impedir a "maquiagem" de produtos que sofrem alterações na quantidade,

conteúdo, tamanho, ingredientes, como forma de preservar os direitos do

cidadão.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte aprovou, no
dia 10 de dezembro, parecer favorável ao PL 477/2003, do deputado
Antônio Genaro, que proíbe a divulgação das informações sobre consultas
de cunho não restritivo realizadas nos bancos de dados e cadastros de
consumidores (SPC, Serasa e outros) às entidades mantenedoras desses
serviços.

Segundo a relatora, deputada Maria Tereza Lara, o repasse de informa-
ções sobre as consultas realizadas tem ocasionado a negação de crédito a
diversos consumidores, mesmo àqueles a respeito dos quais não há infor-
mações restritivas que possam justificar tal procedimento.

Projeto proíbe divulgação de
consultas ao SPC e Serasa

A criação do Serviço de Proteção dos Direitos do

Contribuinte, nos moldes do Procon, foi defendida pelos

deputados da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte em audiência pública realizada no dia 2 abril.

Minas já conta com o Código do Contribuinte, originá-

rio de projeto de lei do deputado Sebastião Navarro Vieira

e contido na Lei 13.515/2000, promulgada pela Assem-

bléia, após a derrubada de veto do então governador

Itamar Franco, mas os deputados acreditam que há neces-

sidade de um grande debate público sobre o assunto, para

que os direitos do contribuinte sejam efetivamente respei-

tados.

O código em vigor contém as normas sobre a relação

entre o contribuinte e o fisco estadual, dispostas em 41

artigos, que abordam entre outros aspectos: direitos,

proteção, informação e orientação do contribuinte e

algumas vedações a práticas consideradas abusivas. A lei

prevê, ainda, a prevenção e reparação de danos

patrimoniais e morais decorrentes do abuso de poder da

fiscalização, no lançamento e na cobrança de tributos

estaduais.

O deputado Antônio Júlio criticou a "cultura" de

tributação do fisco mineiro, "semelhante à da época da

Inconfidência" e disse que a Lei é "80% auto-aplicável".

Lembrou, ainda, que o código serviu de modelo para

vários Estados e para um projeto que tramita no Congres-

so, apresentado pelo senador catarinense Jorge

Bornhausen (PFL).

'Comissão quer criar o
"P~ocon do contribuinte"



17749

111111111111111111

Expediente

Presidente:
Lúcia Pacífico / PTB
Vice-Presidente:

Vanessa Lucas / PSDB

Efetivos
Antônio Júlio / PMDB
Irani Barbosa / PL

Maria Tereza Lara / PT

ASSEMBLÉIA DE MINAS

.O Poder do Cidadão

Suplentes
Chico Rafael / PMDB
Fábio Avelar / PTB
Jayro Lessa / PL

Jô Moraes / PC do B
Miguel Martini / PSB

Presidente:
Mauri Torres / PSDB
1°_Vice-Presidente:
Rêmolo Aloise / PL
2°_Vice-Presidente

: Adelmo Carneiro Leão / PT
3°_Vice-Presidente:
Dilzon Melo / PTB

1°-Secretário:
Antônio Andrade / PMDB

2°-Secretário:
Luiz Fernando Faria / PSDB

3°-Secretário:
Pastor George / PL

Ouvidor:
Roberto Carvalho / PT
Ouvidor Substituto:

Leonardo Moreira / PL

GM~ - r"""", ...•,,,..,,....;;,, ""r,.,," .•..,.ltn~"I

Diretoria de Comunicação Institucional
Gerência Geral de Imprensa e Divulgação

Te!': (31) 3290-7802
Assembléia na Internet:
http://www.almg.gov.br

E-mail:
ascom@almg.gov.br

Produção e Edição:

MESA DA ASSEMBLÉIA

Fotos: Alair'

Gerência Ger"_

Rua Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho

30190-921 - Belo Horizonte - MG

Comi

Remetente: ASSEMBLÉI

A tramitação dos
projetos e de
outras proposições
citadas neste
documento pode
se.r I
s;te

As comissões
temáticas
realizaram em ~003,
no total, 1.1~8
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 ão -
90vernado~ a -.
proposições de lei.
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