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Minas está mudando para melhor e a
Assembléia Legislativa cumpre papel fun-
damental nessas mudanças. Trabalhando no
Plenário e nas Comissões, os deputados
estaduais elaboram, discutem e votam
projetos de grande importância nos campos
político, econômico e social.

Só em 2001, as comissões parlamentares
realizaram 545 reuniões ordinárias e espe-
ciais, 201 extraordinárias e mais 51 no
interior do Estado, além de 47 visitas, o que
significou mais de três reuniões por dia de
trabalho.

A Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, por exemplo, se empenhou
na luta pela manutenção da Sudene em

Minas, após a reformulação do órgão,
aprovou projeto que declara como área de
proteção ambiental o sul da Região Metro-
politana de Belo Horizonte e encaminhou
propostas para ampliar os investimentos
públicos no Vale do Jequitinhonha.

Já a Comissão de Turismo, Indústria e
Comércio teve como destaques a iniciativa
de reduzir a carga de ICMS para setores espe-
cíficos, como o pólo moveleiro de Ubá e a
indústria de malhas do Sul de Minas, a luta
contra a superexploração das águas minerais
em São Lourenço, a busca de alternativas
energéticas para o Estado e a transformação
do rio São Francisco em patrimônio paisa-
gístico e turístico de Minas Gerais.

A implantação de um plano diretor para o
setor de transportes no Estado foi um dos
principais debates conduzidos pela Comissão
de Transporte, Comunicações e Obras Públicas,
que ainda deu atenção especial à BR 459, no
Sul de Minas, e à BR 040, entre Sete Lagoas e
Belo Horizonte. Outro destaque foi a reali-
zação de audiências públicas para discutir o
transporte escolar em Minas e a extensão da
avenida Pedro II, em Belo Horizonte. A Comis-
são aprovou, também, projeto de lei que
permite o acesso das emissoras comunitárias
de rádio e televisão aos programas estaduais
de incentivo à cultura.

A situação dos povos indígenas, a pro-
moção da igualdade racial e a proteção à
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infância e à adolescência estiveram no centro
das discussões promovidas pela Comissão de
Direitos Humanos, que ainda realizou, em
2001 um diagnóstico completo da situação
prisional em Minas, com reuniões, audiências
públicas e visitas a penitenciárias do Estado.

Enquanto isso, a Comissão de Adminis-
tração Pública aprovava o novo Código
Disciplinar dos Militares, discutia a situação
funcional de 18 mil servidores públicos e
ampliava o raio de alcance do imposto
unificado, também conhecido como "Simples",
para beneficiar as micro e pequenas empre-
sas mineiras.

Aumentos nas contas de água provocados
por problemas técnicos, comercialização de

medicamentos proibidos em outros países e
falta de informação aos usuários de serviços
telefônicos foram alguns dos problemas que
a Comissão de Direitos do Consumidor en-
frentou de forma corajosa. Os deputados
realizaram audiências públicas para discutir
a implantação de Procons nos municípios e
combateram a cobrança indevida de multas
em radares eletrônicos na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte.

Conquistas importantes foram obtidas
também pela Comissão de Política Agrope-
cuária e Industrial. Os deputados estaduais
tornaram obrigatória a inclusão do café na
merenda das escolas públicas, regulamen-
taram a produção artesanal do queijo no

Estado, defenderam a implantação de pro-
gramas de irrigação no Norte de Minas e
mobilizaram os agricultores para discutir
alternativas de uso e conservação da água.

Estas conquistas e as ações que você verá
nas páginas seguintes são apenas alguns
exemplos do trabalho realizado pela Assem-
bléia Legislativa.

Um trabalho desenvolvido ao lado do
cidadão e que alcança todos os setores da
vida social e econômica do Estado.

Porque na Assembléia de Minas é assim:
os deputados trabalham, mas quem diz o que
deve ser feito é você.
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QUANDO O
ASSUNTO É
EDUCAÇÃO,

AQUI VOCÊ É
PROFESSOR.

• Seminário Legislativo Construindo a Política de Educação Pública em Minas Gerais
• Fórum Técnico Educação de Jovens e Adultos
• Reuniões em todas as regiões do Estado para debater o quadro da educação pública e buscar

informações para avaliação do plano de carreira do Magistério
• CPI do Fundef - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do

Magistério
• Ciclo de Debates "A Educação que Nós Surdos Queremos"
• Fórum Técnico "Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica em Minas Gerais'
• Ciclo de Debates "Repensando o Brasil 500 Anos Depois"
• Ciclo de Debates '10 anos do Código de Defesa do Consumidor"
• Ciclo de Debates "Sistema Educacional da UEMG"
• Projeto Cidadão Mirim
• Ciclo de Debates "Cotas para o Negro: Educação e Trabalho'

LEIS

LEI 13.458 2000 de 1210112000
Dispõe sobre a distribuição da Quota Estadual do
Salário-Educação entre o Estado e os municípios.

LEI 13.818 2001 de 11/01/2001
Proíbe a prática do trote e de atividade violenta
nas "calouradas" realizadas em instituição ou
órgão integrante do sistema estadual de ensino.

LEI 13.656 2000 de 14/07/2000
Torna obrigatória a ampla publicidade de	 LEI 13.464 2000 de 1210112000
chamadas para designação e de editais de	 Cria o Fundo Estadual de Recuperação do
concurso para seleção de professores, especialistas	Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetõnico -
e servidores das escolas públicas estaduais.	 FUNPAT - e dá outras providências.
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QUANDO O
ASSUNTO É
EMPREGO,

AQUI VOCÊ
É PATRÃO.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

• CPI do Preço do Leite
• Discussão de estratégias para o incremento da atividade turística e desenvolvimento regional em

Jacutinga, Alfenas, Pompéu, Ubá e Lima Duarte
• Fórum Desenvolvimento Econômico Regional: Encontro da Província da Ardósia, em Papagaio;

'Estratégias de Desenvolvimento por Meio da Elaboração de Projetos Sociais e Políticas Públicas',
realizado no Alto do Rio Doce e que reuniu municípios da Microrregião da Mantiqueira; e Seminário
"Modernização do Comércio como Alternativa para o Desenvolvimento Regional"

• Fórum Técnico "Alternativas para o Desenvolvimento Social em Minas"
• CPI das Carvoarias
• CPI da Mina do Morro Velho
• Ciclo de Debates "O Regime Tributário e as Empresas Mineiras"
• Seminário Legislativo "Desemprego e Direito ao Trabalho"
• Debate Público "Manutenção do Emprego na Indústria do Açúcar e do Álcool"
• Debate Público "Cooperativas de Trabalho: Solução para uma Justa Distribuição de Renda"
• Ciclo de Debates "Cotas para o Negro: Educação e Trabalho"

LEIS E PROJETOS

LEI 13.687 2000 de 2710712000
Institui o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego
e Geração de Renda no Estado de Minas Gerais.

LEI 14.200 2002 de 2 710312002

PROJETO DE LEI n°891/00
Dispõe sobre a criação do Programa de Frentes
Emergenciais de Trabalho no Estado de Minas
Gerais.
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QUANDO  O • PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
ASSUNTO É	• 1 9 Fórum Interestadual sobre Preservação Sustentável do Grande Lago, em Tupaciguara

	

MEIO AMBI ENTE	• ' Movimento Minas em Defesa das Águas'
• Seminário "Águas de Minas 1 e II"

AQUIVOCÊ	• Ciclo de Debates "Pré-Diálogo Interamericano de Gerenciamento das Águas'
• Atividades da Cipe-Rio Doce e Cipe-São Francisco

E FISCAL. 	e Ciclo de Debates "Gestão das Águas: Rio Uberaba e Bacia do Rio Paraná"
• Ciclo de Debates "Proteção Ambiental na Bacia do Rio das Velhas"
e Ciclo de Debates "Transposição das Águas do Rio São Francisco"
• Debate Público "Prosam: Programa de Saneamento Ambiental das Bacias do Arrudas e do Onça"
e Debate Público "Preservação Ambiental Permanente e a Reserva Legal"

e ii- .	j.	í si •	 • Medalha 500 anos do Rio São Francisco

LEIS
LEI 13771 2000 de 11/12/2000
Dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das
águas subterrãneas de domínio do Estado e dá outras
providências.

LEI 13.949 2001 de 1110712001
Estabelece o padrão de identidade e as características do
processo de elaboração da Cachaça de Minas e dá outras
providências.

LEI 14.181 2002 de 1710112002	 LEI 13965 2001 de 27/07/2001
Dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáticas	Cria o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao
ede desenvolvimento da pesca e da aoüicultura no Estado e dá	Consumo.ComerciaIizacâo e à Transformação doieauLe
outras providênciai	 Demais Frutos e Produtás Nativosdo Cerrado

LEI 14309 2002 de 19/06/2002	 LEI 14.007 2001 de 04/10/2001.	-
Dispõe sobre as polfticas florestal ede proteção ã	 DedaraottechomináodoiiOSâo Frand
biodiversidade no Estado	 .	cultUral, palraglstkoetwístldodõ Estad

provldênda
LEI 14324 2002 de 201064002	 -	. ..
Cita o Sistema Estadual de Ceitificação de Qualidade	 LEI 144189-2001Ó0V12/2001
Mibental para bens e prodUtos sndustnalizadoseapkiolas	C4iaogmrna de.,ÇijIIcjoAmbaeniI da

LEI 13451 2000 d(10/OI/ZaO
Dispõe sobre a prãtka derneÉI aniládas para euadicaçao	W14U82001 dig/12/2001
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QUANDO O
ASSUNTO É

SAÚDE,
AQUI VOCÊ
É DOUTOR.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
• CPI da Saúde
• Debate Público "Dependência Química e Currículos Escolares"
• Debate Público Política Estadual de Medicamentos
• Fórum Técnico "Seguridade Social do Servidor Público Estadual'
• Ciclo de Debates "Acupuntura e Terapias Afins'
• Seminário Regional "Violência Urbana e Saúde Pública"

LEIS E PROJETOS
LEI 13451 2000 de 10/01/2000
Dispõe sobre a prática de medidas sanitárias para erradicação
de doença animal e controle de qualidade dos produtos
agropecuários

LEI 11494 2000 de 05/04/2000
Dispõe sobre a rotulagem de alimentos resultantes de
Organismos Geneticamente Modificados- OGM,

LEI 13.606 2000 de 28/06/2000
Dispõe sobre o controle do nível de aflatoxina em alimento
adquirido pelo Estado para consumo humano.

LEI 13.763 2000 de 30/11/2000
Institui o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso ed

LEI 14.183 2002de30/01/2002
Torna obrigatória a afixação, em hospital e clínica, de cartaz
com informações sobre os procedimentos a serem adotados em
caso de óbito de paciente.

LEI 13 317/99
Contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais,

LEI 13.798/00
Dispõe sobre a compra de medicamentos genéricos para os
estoques da rede pública de saúde e dá outras providências.

LEI 13.625/00
Reduz para 12% a alíquota do ICMS nas operações internas
com medicamentos aenáricos
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
• "Movimento Pela Segurança e Vida"
• CPI do Sistema Prisional
• CPI do Sistema Penitenciário
• CPI da Carteira de Habilitação
• CPI do Narcotráfico
• Ciclo de Debates "A Segurança Pública que Temos e a Segurança Pública que Queremos"
• Ciclo de Debates "Ética, Qualidade e Formação Policial: a Experiência de Nova lorque"
• Ciclo de Debates "Sistema de Execução de Penas"
• Teleconferência "Segurança Pública: o Papel do Estado e da Sociedade Civil"
• Debate Público "Segurança de Taxistas: Sinal Vermelho para a Violência"
• Seminário Regional "Violência Urbana e Saúde Pública"

QUANDO O
ASSUNTO É

SEGURANÇA,
AQUI VOCÊ É
AUTORIDADE.

LEIS E PROJETOS
LEI 13.462 2000 de 12/01/2000
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho de
Defesa Social a que se refere o art. 134 da Constituição do
Estado.

LEI 13.495 2000 de 05/04/2000
Institui o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas de
Infrações Penais.

LEI 13.514 2000 de 07/04/2000
Dispõe sobre o fornecimento de informações para a defesa de
direitos e o esclarecimento de situações.

LEI 13.685 2000 de 24/07/2000
Torna obrigatória a divulgação de informações sobre veículos
apreendidos por autoridade policial.

LEI 13.772 2000 de 11/12/2000
Dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à
violência e à criminalidade no Estado.

LEI 14.130 2001 de 19/12/2001
Dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pãriico no Estado e
dá outras providências.

LEI 14.3102002 de 19/06/2002
Dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do
Estado de Mirras Gerais.

LEI 13.720
Prorroga o prazo para a concretização das medidas previstas no
parágrafo segundo artigo 1 da Lei 12.985 - Prorrogação do
prazo de transferência da administração dos presídios e cadeias
da Secretaria de Segurança para a Secretaria da Justiça e
Direitos Humanos.

LEI 13.764/2000
Lei Ordinária que dispõe sobre a busca de pessoas
desaparecidas.

LEI 13.968/2001
Regulamenta o art. 297 da constituição Estadual e dá outras
providências (estabelece que os sistemas de informação
referentes à segurança pública serão utilizados de forma
integrada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil).

LEI 14.136/2001
Dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas para expedição
de segunda via de Cédula de Identidade e Carteira de
Habilitação, das pessoas que comprovarem que foram vítimas
de furto ou roubo.

PROJETO DE LEI n° 1.47212001
Dispõe sobre a criação do relatório de Impacto de Segurança
Pública.
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