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Apresentação
O sistema de transporte coletivo rodoviário estadual

e intermunicipa/ necessita hoje de uma legislação
abrangente que discipline a atividade no Estado. A escassez
de oportunidades de trabalho gerou o aparecimento de novas
modo/idades de transporte coletivo como forma alternativa
de geração de renda, o que acabou beneficiando também
os usuários, mas tem causado intranqüilidade aos
passageiros e motoristas, já que estão atuando ilegalmente.
O crescimento e o desenvolvimento das cidades e a
complexidade das relações sociais também provocaram no
sistema outros problemas que demandam nova
regulamentação.

Como é dever do Estado zelar pelos direitos e
garantias dos cidadãos, inclusive no que se refere ao
transporte coletivo estadual e intermunicipal, a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por
meio das suas Comissões de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas e de Assuntos Municipais e Regionalização,
tomou a iniciativa de convocar um debate público para
discutir o assunto e apresentar propostas para a solução
do problema.

A seguir, estão sendo publicados 14 projetos de lei
em tramitação no Poder Legislativo mineiro, sendo que um
deles propõe a regulamentação do transporte alternativo
intermunicipal e outro institui as condições para as empresas
de transporte intermunicipais operarem no Estado. Os demais
projetos contemplam, de maneira amplo, outros aspectos que
envolvem hoje o sistema de transporte coletivo, como a garantia
de qualidade, preço, segurança e conforto, a definição de
direitos e deveres dos usuários e a atualização das normas
poro a concessão de serviços de transporte coletivo
intermunicipal, entre outros.

Anderson Adauto
Presidente da Assembléia Legislativo do Estado de Minas Gerais



Projeto de Lei no 12/99
Autor: Deputado Maria José Haueisen
Ementa: Institui o transporte rodoviário intermunicipal
alternativo de passageiros no Estado de Minas Gerais.

Institui o Transporte Rodoviário Intermunicipal
Alternativo de Passageiros no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreto:

Art. 1 - Fico instituído o transporte rodoviário
intermunicipal alternativo de passageiros no Estado de
Minas Gerais.

Art. 2° - O transporte alternativo caracteriza-se como
modalidade de fretamento e será explorado pelos
proprietários de veículos de aluguel.

Art.3° - O transporte rodoviário intermunicipal
alternativo de passageiros será explorado com base
nos seguintes requisitos:

- exploração do serviço por pessoa físico, em
veículo próprio;

II - veículos com capacidade entre três e quinze
passageiros;

III - preço da tarifa não inferior àquela praticada pelo
transporte coletivo regular, autorizado pelo DER-MG;

IV - embarque de passageiros em local diverso
daquele utilizado pelo transporte coletivo regular;

V - veículos com dato de fabricação não superior a
cinco anos e que tenham seguro total, até para cobertura
de danos contra terceiros;

VI - inscrição, na porte externa do veículo, de forma
facilmente identificável, da expressão "Transporte
Alternativo";
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VII - cadastramento dos veículos e dos condutores;
VIII - controle periódico do estado de saúde dos

condutores cadastrados e do número de horas semanais
de trabalho.

Parágrafo único - Até que sela regulamentado o
disposto neste artigo, fica assegurada a exploração do
transporte rodoviário intermunicipal alternativo de
passageiros aos que preencham os requisitos previstos
nos incisos II, III, IV, V e VI deste artigo.

2° - E vedada a instituição de quaisquer limitações
relacionadas com a distância e a regularidade das
viagens, bem como o cadastramento de que trata o
inciso VII deste artigo.

Art. 40 - O disposto nesta lei não se aplica ao
transporte entre municípios de uma mesma região
metropolitana.

Art. 5° - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo
de cento e vinte dias.

Ari. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, fevereiro de 1999.
Maria José Haueisen

Justificação: Todos conhecemos a precariedade dos
serviços de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros. Os passageiros, sobretudo aqueles que
utilizam as linhas entre municípios do interior do Estado,
convivem com a escassez de horários e com os altos
preços das passagens. Por outro lado, um serviço novo
que não se apresenta na forma de serviço público tem-
se mostrado uma boa opção ao transporte coletivo
intermunicipal: trata-se do fretamento de veículos médios
e veículos de passeio. Essa atividade, além de gerar

8



milhares de empregos, apresenta-se ao usuário de forma
bem mais barata, eficiente e tão segura quanto o
transporte regular. No entanto, a falta de uma legislação
abrangente, que discipline tal atividade, tem causado
intranqüilidade aos motoristas e passageiros. A única
regulamentação para essa atividade é o Decreto Estadual
O 39.608, de 25/5/98, e a Portaria do DER-MG no

1 .389, de 26/6/98, que limitam a atividade,
prejudicando, assim, toda a população do Estado.

Para que essa situação não perdure e a matéria
tenha a merecida regulamentação, estamos propondo
este projeto de lei, que, se não é uma proposta pronta
e acabada, pelo menos, é um grande passo para que
o tema seja incluído na ordem do dia desta Casa. A
matéria é da competência legislativa do Estado, conclusão
decorrente da leitura do art. 21, XII, "e", da Constituição
Federal, c/c O art. 10, IX, da Constituição do Estado. Não
há, portanto, invasão de competência privativa da União.
O projeto é perfeito, ainda, no que diz respeito à iniciativa,
pois o tema "serviço de transporte rodoviário estadual de
passageiros" não está relacionado entre aqueles cuja
competência para iniciar o processo legislativo seja
privativa do Chefe do Poder Executivo (inciso III do art. 66
da Constituição do Estado).

Pelo exposto, esperamos que a nossa proposta conte
com o apoio dos demais parlamentares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de
Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas para parecer, nos termos do art. 188,
c/c O art. 102, do Regimento Interno.
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Projeto de Lei n° 41/99

Autor: Deputado Alberto Beloni
Ementa: Concede passe livre a policial militar em
transporte coletivo intermunicipal e dá outras
providências.

Concede passe livre a policial militar em transporte
coletivo intermunicipal e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta:

Art. 1° - Fica concedido passe livre ao policial
militar fardado em transporte coletivo intermunicipal.

Art. 2° - O procedimento da concessão do referido
passe livre será estabelecido por meio de regulamento.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1 ° de março de 1999. 
Alberto Belani

Justificação: Este projeto de lei tem um grande
apelo social, visto que trará um benefício a uma das
mais sacrificadas classes do nossa sociedade, iá que o
policial militar percebe, em sua maioria, soldos muito
baixos e, muitas vezes, tem de pegar mais de duos
conduções para chegar ao local de trabalho.

A medida que se pretende trará benefícios à
corporação, uma vez que os policiais terão maior
facilidade e celeridade para se deslocarem até seu
local de trabalho ou cumprirem sua missão.
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Pelo exposto, em face do alcance social da
proposição, contamos com o apoio dos nobres pares
nesta Casa para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de
Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas para parecer, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Projeto de Lei n° 69/99

Autor: Deputado Eduardo Brandão
Ementa: Altero dispositivos da Lei n° 10.419, de 16
de janeiro de 1991,  e dá outras providências (concede
passe livre no transporte coletivo intermunicipal ao
aposentado por invalidez e ao acompanhante de
deficiente físico, mental ou visual).

Altera dispositivos da Lei n° 10.419,  de 16 de janeiro
de 1991,  e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta:

Art. 1°—Oart. 1°daLei 
no 

10.419, de 16 de janeiro
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10 - Fica concedido passe livre no transporte
coletivo intermunicipal ao portador de deficiência física,
mental ou visual e a seu acompanhante, ao aposentado
por invalidez permanente que perceber até um salário
mínimo mensal e à pessoa com idade superior a sessenta
e cinco anos.

Parágrafo único—Somente será concedido passe
livre para o acompanhante do portador de deficiência
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que comprovar sua necessidade junto ao órgão
competente.".

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, março de 1999. 
Eduardo Brandão

Justificação: As alterações propostas neste projeto
de lei objetivam estender os benefícios do passe livre
aos aposentados por invalidez permanente que têm
reduzidas as suas chances no mercado de trabalho,
percebem ínfima aposentadoria, merecendo ter seus
direitos equiparados aos das pessoas com idade
superior a 65 anos, as quais iá gozam desse benefício.

Pretende-se, outrossim, conceder ao portador de
deficiência o direito de obtenção do passe livre para
um acompanhante, desde que comprovada a sua
impossibilidade para locomoção sem o auxílio de
outra pessoa, considerando que a lei lhe faculta o
benefício por ser uma pessoa sem condições para arcar
com suas despesas.

- Publicado, vai o projeto às Comisões de
Constituição e Justiça e de Direitos Humanos para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.
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Projeto de Lei n o 77/99

Autor: Deputado Wanderley Ávila
Ementa: Reserva quatro por cento das poltronas dos
ônibus intermunicipais e interestaduais às pessoas obesas
e dá outras providências.

Reservo quatro por cento das poltronas dos ônibus
intermunicipais e interestaduais às pessoas obesas e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta:

Art. l - Ficam reservados quatro por cento das
poltronas dos ônibus intermunicipais e interestaduais
às pessoas obesas.

Parágrafo único - Esta lei aplico-se às empresas de
transporte coletivo sediados no Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - As poltronas deverão ter suas medidas
duplicados.

Art. 3° - As empresas terão o prazo de noventa
dias, a partir do regulamentação desta lei, para fazer
as adequações necessárias.

Art. 4° - Fica a cargo do Departamento de Estradas
de Rodagem - DER-MG - a regulamentação,
fiscalização e aplicação de multas e o estabelecimento
de preços para as passagens especiais.

Parágrafo único - O DER-MG regulamentará esta
lei no prazo de sessenta dias, a contar da sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, março de 1999. 
Wonderley Ávila
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Justificação: Tranqüilidade, segurança e conforto são
requisitos indispensáveis o uma boa viagem. Os obesos,
entretanto, raramente conseguem viajar nessas
condições, porque as poltronas dos ônibus não foram
feitas para aqueles cujo peso está acima do normal.

Com este projeto de lei, estamos tentando evitar que
essas pessoas passem por situações constrangedoras, certos
de que os obesos não se importarão de pagar um preço
especial paro viajar cômodo e confortavelmente. Se a
medida implica em ônus para as empresas, o investimento
terá, em médio e longo prazos, dois grandes retornos: o
ressarcimento dos custos e a gratidão das pessoas com
problemas de obesidade, por estarem sendo tratadas com
o respeito que todo ser humano merece.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de
Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas para parecer, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Projeto de Lei n° 142199

Autor: Deputada Maria José Haueisen
Ementa: Define direitos e obrigações dos usuários do
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

Define direitos e obrigações dos usuários do
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta:

Art. 1° - São direitos dos usuários do transporte
rodoviário intermunícipal de passageiros:
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- receber serviço adequado;
II - receber do poder público estadual e dos

transportadoras informações paro a defesa de interesses
individuais e coletivos;

III - obter e utilizar o serviço com liberdade de
escolha;

IV - levar ao conhecimento do órgão de fiscalização
as irregularidades de que tenha conhecimento, referentes
ao serviço delegado;

V - ser transportado com pontualidade, segurança,
higiene e conforto, do início ao término da viagem;

VI - ter garantido sua poltrona no ônibus, nas
condições especificados no bilhete de passagem;

VII - ser atendido com urbanidade pelos prepostos
da transportadora e pelos agentes de fiscalização;

VIII - ser auxiliado no embarque e no desembarque,
em se tratando de crianças, pessoas idosas ou com
dificuldade de locomoção;

IX - receber da transportadora informações acerco
dos características dos serviços, tais como horários,
tempo de viagem, localidades atendidas, preço da
passagem e outros relacionados com os serviços;

X - transportar, gratuitamente, bagagem no
bagageiro e volume no porta-embrulhos, observado o
disposto nesta lei;

XI - receber comprovantes das bagagens
transportadas;

XII - ser indenizado por extravio da bagagem
transportada no bagageiro;

XIII - receber a diferença do preço da
passagem, quando a viagem se faça, total ou
parcialmente, em veículo com características
inferiores às daquele contratado;
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XIV - receber, às expensas da concessionária,
enquanto perdurar a situação, alimentação e pousada,
nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem
para a mesma poltrona ou interrupção ou retardamento
da viagem, quando tais fatos forem imputados à
concessionária;

XV - receber da concessionário, em caso de acidente,
imediata e adequada assistência;

XVI - transportar, sem pagamento, crianças de até
5 (cinco) anos de idade, desde que não ocupem
poltronas, observados as disposições legais e
regulamentares aplicáveis ao transporte de menores;

XVII - receber a importância paga ou revalidar a
passagem no caso de desistência da viagem até 6 (seis)
horas antes do embarque.

Art. 2° - Ao usuário do transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros será recusado o
embarque, ou determinado o desembarque, quando:

- não se identificar quando exigido;
II - estiver em estado de embriaguez;
III - portar arma sem autorização da autoridade

competente;
IV - transportar ou pretender embarcar produtos

considerados perigosos pela legislação específica;
V - transportar ou pretender embarcar consigo

animais domésticos ou silvestres sem o devido
acondicionamento ou em desacordo com as disposições
legais ou regulamentares;

VI - pretender embarcar objeto de dimensões e
acondicionamento incompatíveis com o porta-
embrulhos;
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VII - comprometer a segurança, o conforto ou a
tranqüilidade dos demais passageiros;

VIII - fizer uso de aparelho sonoro depois de
advertido pela tripulação do veículo;

IX - demonstrar incontinência no comportamento;
X - recusar-se ao pagamento da tarifa;
Xl - fizer uso de produtos fumíferos no interior do

ônibus;
XII - demonstrar falta de zelo pela conservação dos

bens e dos equipamentos por meio dos quais lhes são
prestados os serviços.

Art. 30 - O preço da passagem abrange, a título de
franquia, o transporte obrigatório e gratuito de bagagem
no bagageiro e de volume no porta-embrulhos,
observados os seguintes limites máximos de peso e
dimensão:

- no bagageiro, 25kg (vinte e cinco quilogramas)
de peso total e volume máximo de 300dm3 (trezentos
decímetros cúbicos), limitada a maior dimensão de
qualquer volume a 1 m3 (um metro cúbico);

II - no porto-embrulhos, 5kg (cinco quilogramas)
de peso total, com dimensões que se adaptem ao porta-
embrulhos, desde que não sejam comprometidos o
conforto, a segurança e o higiene dos passageiros.

§ 1 0 - Excedida a franquia fixada nos incisos 1 e
II deste artigo, o passageiro pagará até meio por
cento do preço da passagem correspondente ao
serviço convencional pelo transporte de cada
quilograma de excesso.

§ 2° - Os passageiros têm prioridade de espaço no
bagageira para a condução de suas respectivas
bagagens.

17



§ 3° - O passageiro que não tenha excedido o limite
previsto no inciso 1 deste artigo terá prioridade de espaço
no bagageiro em relação àquele que tenha excedido o
respectivo limite.

Art. 40 - A reclamação do passageiro por danos ou
extravio do bagagem deverá ser comunicada à
transportadora ou a seu preposto ao término da viagem,
mediante o preenchimento de formulário próprio.

§ 1 0 As transportadoras indenizarão os proprietários
de bagagem danificada ou extraviada, no prazo de trinta
dias contados da data da reclamação, mediante a
apresentação do respectivo comprovante.

§ 2°—A indenização será calculado tendo como referência
o valor da passagem, observado o seguinte critério:

a) dez vezes o valor da passagem, no caso de dano;
b)quinze vezes o valor da passagem no caso de

extravio; e
c) vinte vezes o valor da passagem no caso de perda

definitiva.
Art. 5° - A não-observância do disposto nesta lei

implicará multa à transportadora infratora, observados
os seguintes limites:

- dez vezes o valor da passagem, nos casos de:
a) retardamento do horário de partida, exceto nos

casos em que o retardamento não tenha sido causado
pelo transportadora;

b)cobrança, a qualquer título, de importância não
prevista ou não permitida nas normas legais;

c) não-fornecimento do comprovante do despacho
de bagagem;

d)apresentação de sanitário sem condições de
utilização, quando no início da viagem e nas saídas
dos pontos de apoio;
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II - vinte vezes o valor da passagem, nos casos de:
a) venda de mais de um bilhete de passagem para

uma mesma poltrona, na mesma viagem;
b)atraso no pagamento da indenização por dano

ou extravio da bagagem, por mês de atraso;
c) recusa ao embarque ou ao desembarque de

passageiros, nos pontos aprovados, sem motivo
justificado;

d)não prestar assistência aos passageiros e às
tripulações, em caso de acidente ou de avaria mecânica;

e) não dar prioridade ao transporte de bagagens
dos passageiros;

O recusa ao cumprimento do disposto nos incisos II,
X, XV, XIV, XVII e XVIII do art. 1°.

Art. 60 - O poder público estadual definirá, em
regulamento, o procedimento referente ao exercício dos
direitos previstos nesta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na dota de suo
publicação.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, março de 1999. 
Maria José Haueisen

Justificação: No dia 23/3/98, foi editado o Decreto
n°2.521, do Presidente da República, que, entre outras
coisas, dispõe sobre direitos e deveres dos usuários do
transporte rodoviário interestadual e internacional. A
medida vem ao encontro dos anseios do sociedade,
que há muito carece de dispositivos legais que lhe
permitam ser tratada com mais dignidade pelas
empresas que exploram esse tipo de transportes. As
normas legais definidas no decreto presidencial já
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existem, guardadas as proporções, no que diz respeito
ao transporte aéreo de passageiros, e 1á deveriam ter
sido adotadas no transporte rodoviário. No entanto,
como a União só tem competência para legislar sobre
o transporte rodoviário internacional e interestadual,
criou-se uma situação de injustiça em relação aos
usuários do transporte rodoviário intermunicipal, não
protegidos pelo decreto a que nos referimos.

Para que tal injustiça não perdure, apresentamos
este projeto de lei, com as mesmas normas definidas
para os usuários do transporte rodoviário internacional
e interestadual. O projeto não encontra obstáculos de
natureza constitucional, pois versa sobre matéria que
não foi reservada à União, sendo, portanto, da
competência do Estado (Constituição Federal, art. 21,
XII, "e"; Constituição Estadual, arts. 9° e 1 00, XI). Quanto
à iniciativa, também não encontramos obstáculos
constitucionais, iá que a matéria objeto deste projeto
não se encontra entre as enumeradas pelos arts. 66,
III, e 90, da Constituição do Estado, cabendo,
portanto, aos Deputados a iniciativa do processo
legislativo.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio de
todos os Deputados, no intuito de vermos aprovado
este projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de
Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.
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Projeto de Lei n° 160/99

Autor: Deputada Maria Olivia
Ementa: Concede passe livre no transporte coletivo
intermunicipal do Estado a oficiais de justiça e
comissários de menores e dá outras providências.

Concede passe livre no transporte coletivo
intermunicipal do Estado a Oficiais de Justiça e
Comissários de Menores e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta:

Art. 10 - Aos Oficiais de Justiça e Comissários de
Menores, quando do cumprimento de diligências em
processos oriundos de gratuidade de justiça, secretarias
criminais, juizados cíveis e criminais e luizado da infância
e do juventude, fica garantido o transporte coletivo
gratuito em âmbito intermunicipal.

Art. 2° - A forma de concessão do passe referido no
artigo anterior será estabelecida por meio de
regulamento a ser expedido no prazo de sessenta dias.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala dos Reuniões, 18 de março de 1999.
Maria Olívio

Justificação: O Poder Judiciário do Estado de Minas
Gerais delega poderes a algumas classes de seus
servidores para o cumprimento externo de ordens
judiciais. Entre esses servidores, incluem-se os Oficiais

21



de Justiça de 1° e 2° Instâncias (Tribunais de Justiça e
Justiça Militar, Tribunal de Alçada, Juizados Especiais
Cível e Criminal). Não podemos deixar de citar a
categoria dos Comissários de Menores do Juizado da
Infância e da Juventude. Tais servidores realizam dezenas
de atribuições, entre as quais destacamos: fazer, na
forma de lei, citação, intimação, notificação, prisão,
penhora e apreensão, certificando no mandado o
ocorrido, com menção do lugar e da hora da diligência,
devolvendo os respectivos mandados à Secretaria ou
ao setor próprio, dentro do prazo legal; promover as
avaliações judiciais nos casos indicados em lei; proceder
a investigações relativas a menores, seus pais, tutores
ou encarregados de sua guarda; fiscalizar entrada e
permanência de menor em casas de diversão, botequins,
emissoras de rádio e/ou televisão, ginásios esportivos,
cabarés ou congêneres; cumprir e obedecer às instruções
do Juiz competente. Para o cumprimento das suas
relevantes funções, os servidores utilizam, na grande
maioria das vezes, o transporte coletivo, uma vez que
não recebem qualquer indenização para realização dos
atos a título de justiça gratuita. Nos processos distribuídos
nos fóruns em todo o Estado, acredita-se que de 30% a
40% dos feitos não têm computados as custas judiciais,
tampouco as diligências dos servidores encarregados
do cumprimento de mandados. Custas judiciais são
despesas com atos judiciais praticados em razão de
ofício e compreendem o registro, a expedição, o preparo
e o arquivamento de feitos e os valores especificados
em tabelas próprias. Portanto, as custas são gastos
necessários para o início, o desenvolvimento e o término
de um processo. Custear um processo significa prover
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as despesas necessárias ao seu andamento. As despesas
com as diligências dos servidores encarregados de
cumprimento externo das ordens ludiciais não se
confundem com despesas para o custeio de atos
decorrentes do encaminhamento processual. O Oficial
de Justiça e o Comissário de Menores não estão
obrigados a arcar com as despesas necessárias para
execução de atos judiciais. Hoje os atos judiciais
criminais, os do Juizado da Infância e Juventude, os da
Justiça de 1° e 2° Instâncias (processos de família,
indenizações, acidente de trabalho, execuções,
declarafórias, usucapião, reintegração de posse,
cobrança, etc.) tramitam, na sua grande maioria, sob
o pálio da gratuidade da justiça, conforme dispõem os
mecanismos legais aplicáveis. Poderíamos, entre os
diversos, citara Lei Federal n° 1.060/50, a Lei n° 9.099,
de 26/9/95, etc. A concessão de assistência judiciária
é o mecanismo pelo qual o Estado isenta de custas
judiciais as pessoas necessitadas, como tal consideradas
aquelas que não têm como arcar com tais custas sem
prejuízo do sustento próprio ou da família. O Estado
também, em algumas ações, impõe a gratuidade.
Podemos citar as ações criminais e as ações dos juizados
especiais, uma vez que existe interesse preponderante
do Estado em razão do interesse público estabelecido
na relação e na finalidade a ser alcançada. Os tribunais,
por diversas vezes chamados a opinar sobre o
pagamento das diligências externas, têm unanimemente
afirmado que a verba devida aos servidores
encarregados de diligências externas do Poder
Judiciário, em ressarcimento de despesa de sua
condução, deve ser paga pela parte interessada
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independentemente da gratuidade de justiça deferida
nos autos, uma vez que a referida verba não é custa
processual. Custeio das diligências externas não são
custas processuais, pois aos referidos servidores é devida
a indenização de transporte, a título de ressarcimento
de despesas realizadas com a locomoção para o
cumprimento da ordem. Tal afirmação está contida no
Lei n° 12.427, de 27112/96, que "dispõe sobre as custas
devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de
Primeiro e Segundo Graus e dá outras providências".
Sem a indenização de transporte para Oficiais de Justiça
e Comissários, as pessoas com menor poder aquisitivo
estarão privadas de ter o bom andamento de seu
processo na justiça e nos tribunais, uma vez que, não
podendo arcar com as despesas decorrentes das
diligências externas dos servidores, estarão fadados à
paralisação. O poder de punir o transgressor de uma
norma penal também ficará prejudicado, uma vez que
o Oficial de Justiça ou o Comissário de Menores
dependem da locomoção para o cumprimento dos
ordens emanadas pelos respectivos Juízes,
principalmente os mandados oriundos dos juizados
especiais cíveis e criminais, que não pagam qualquer
tipo de custa judicial. Os prejuízos causados são latentes
e estão emperrando o bom andamento da prestação
jurisdicional, uma vez que os servidores encarregados
das diligências externas do Poder Judiciário não têm
meios de arcar com a despesa de locomoção, lá que
não podem retirar do solário qualquer parcela para
fazer frente a despesas com locomoção no cumprimento
dos mandados. Qualquer concessionário do transporte
coletivo, ao assumir o bônus do gerenciamenfo de uma
linho municipal ou intermunicipol, certamente tem
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conhecimento de que existem alguns ônus que também
o Estado lhe repassa, tais como gratuidade para o
idoso e o deficiente físico, etc., e não poderíamos deixar
de lembrara gratuidade para os servidores encarregados
das diligências externos do Poder Judiciário, uma vez
que cabe ao Estado, constitucionalmente, o dever de
arcar com a garantia de todo cidadão, principalmente
o desprovido de recursos financeiros, ter analisado pelo
Poder Judiciário direito eventualmente violado.

Assim, apresento esta proposição, solicitando de
meus pares apoio e imediata aprovação após os
trâmites regimentais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Constituição
e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Projeto de Lei n o 254/99

Autor: Deputada Maria Olivia
Ementa: Dispõe sobre o sistema mídia ônibus no
transporte coletivo intermunicipal de Minas Gerais.

Dispõe sobre o Sistema Mídia Ônibus no transporte
coletivo intermunicipal de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais decreta:

Art. 10 - Fico instituído o Sistema Mídia Ônibus,
destinado o arrecadar recursos, por meio da exploração
publicitária nos veículos de transporte coletivo
intermunicipol, para o financiamento das gratuidades
concedidos aos usuários.
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1 ° - O sistema instituído por esta lei será gerenciado
pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER-
MG.

§ 2° - O disposto nesse artigo não se aplica aos
ônibus que interligam os municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Art. 2° - A receita líquida proveniente do Sistema
Mídia Ônibus será depositada em conta específica para
compensação tarifária, como fonte de financiamento
das gratuidades.

§ 1° - Os veículos aos quais se aplica o disposto
nesta lei serão providos com mecanismos eletrônicos
de controle de bilhetagem para apuração semestral do
número de gratuidades concedidos.

§ 2° - Competirá ao DER-MG a aprovação dos
critérios e demonstrativos de apuração da receita líquida
do Sistema Mídia Ônibus.

Art. 3° - Os espaços não comercializados dos
veículos poderão ser utilizados com mensagens
institucionais de interesse do administração estadual,
mediante autorização do DER-MG, até o limite de dez
por cento da área reservada à publicidade.

Art. 4° - Fica criada a Taxa de Fiscalização de
Anúncios, paro custear as despesas com a atividade de
fiscalização da utilização de espaços nos ônibus
intermunicipais, a ser paga pelo anunciante.

§ 1° - A taxa de que trata este artigo não se aplica a:
- anúncio destinado a fins patrióticos ou de

utilidade pública veiculado por órgão estadual;
li - anúncio considerado pelo Estado como de

elevado interesse da comunidade.

26



20 - O valor da taxa será calculado tomando-se
por base a área a ser utilizada e a periodicidade do
anúncio, na forma a ser definida pelo DER-MG.

Art. 5° - O DER-MG estabelecerá as normas e
procedimentos necessários ao cumprimento do disposto
nesta lei.

Art. 6° - Esta lei entro em vigor na data de suo
publicação.

Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 1999. 
Maria Olívia

Justificação: A gratuidade do transporte para os
deficientes, os idosos e os demais merecedores desse
benefício tem apoio constitucional e legal no sistema
jurídico nacional. Qualquer campo inexplorado de
recursos que venha a aumentaras disponibilidades para
embasar essa relação sob a ótica do seu custo e benefício
será bem-vinda. A publicidade, por sua vez, é uma
atividade que se expande a cada dia, trazendo,
modernamente, aspectos de interesse público, ao difundir
produtos e técnicas de forma agradável e, no caso em
análise, independente de esforços por parte dos usuários
do transporte intermunicipal. Consideramos, finalmente,
que a inserção dos recursos advindos das taxas, a serem
auferidos pela administração pública, com as demais
verbas que compõem as tarifas cobradas pelo transporte
público poderá, afinal, redundar em redução dos preços
das passagens para os usuários.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de
Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Oraçamentária para parecer, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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Projeto de Lei n° 316 /99

Autor: Deputado Durval Ângelo
Ementa: Dispõe sobre instalações sanitárias para uso
de passageiros em estações rodoviárias e pontos de
paradas intermunicipais.

Dispõe sobre instalações sanitárias para uso de
passageiros em estações rodoviárias e pontos de parada
intermunicipais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais decreta:

Art. 1 ° - As estações rodoviárias e os pontos de
parada de ônibus intermunicipais disporão de
instalações sanitárias em condições adequadas de
higiene e funcionamento, para uso gratuito de
passageiros.

Parágrafo único - O acesso às instalações sanitárias
se fará mediante a apresentação do bilhete de viagem.

Art. 2° - Ficam obrigadas as estações rodoviárias e
os pontos de parada de ônibus intermunicipais a afixar
esta lei em lugar de fácil visualização e que sela próximo
às instalações sanitárias.

Art. 3° - Cabe ao Poder Executivo, por meio do
órgão ou da entidade competente, fiscalizar o
cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na dota de sua
publicação.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala dos Reuniões, 11 de maio de 1999. 
Durval Angelo
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Justificação: O transporte coletivo intermunicipal no
Estado de Minas Gerais é efetuado por empresas
privadas sob o regime de concessão. Os terminais
rodoviários são espaços públicos sob responsabilidade
do poder público, os quais visam servir a população
em seu direito constitucional de ir e vir. Esses espaços
não podem desvincular-se de suas atividades periféricas,
entre as quais se insere a oferta de serviços que atendam
aos padrões de segurança e higiene, como instalações
sanitárias adequadas, para utilização sem nenhum ônus,
nos pontos de parada e nas estações rodoviárias. A
obrigatoriedade da instalação de sanitários gratuitos
nos terminais rodoviários e nos pontos de parada de
Ônibus intermunicipais é medida que beneficiará a
população de todo o Estado. Assim sendo, não se
configura ação de interesse predominantemente local.
Portanto, tem o Estado competência para legislar sobre
o matéria, conforme o art. 24, XII, da Constituição
Federal. A gratuidade desse serviço não acrescentará
despesa elevada sem a correspondente receita, uma
vez que os usuários lá pagam, no ato da compra da
passagem, a tarifa de embarque, destinada à
manutenção do terminal rodoviário. Além disso, a
norma não impede a existência de instalações
sanitárias de uso não gratuito.

Estamos reapresentando este projeto de lei por
entendermos que, transformado em lei, o povo vai ser
bastante beneficiado.

Para que isso aconteça, contamos com nossos pares
para a aprovação desta iniciativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Constituição
e Justiça e de Defesa do Consumidor para parecer, nos
termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.
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Projeto de Lei n° 402/99

Autor: Deputado Pastor George
Ementa: Estabelece condição para empresas de
transporte coletivo intermunicipal.

Estabelece condição para empresas de transporte
coletivo intermunicipal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta:

Art. l ' - As empresas de transporte coletivo
intermunicipal deverão prover seus veículos de
aparelhos de comunicação veicular, à disposição
de seus usuários.

Parágrafo único - O usuário terá direito à utilização
dos aparelhos de que trata este artigo em situações de
emergência e adversas.

Art. 2° - As empresas terão o prazo de noventa
dias contados da publicação desta lei para adequar
seus veículos ao disposto no art. 1°.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, xxx de 1999. 
Pastor George

Justificação: Não podemos deixar de considerar
fatos que acontecem nos ônibus que trafegam pelas
estradas intermunicipais, onde o número de acidentes
e assaltos tem aumentado dia-a-dia.

Os acidentes acontecem, em muitos casos, na
ultrapassagem, muitas vezes por imprudência e
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negligência de motoristas de veículos particulares,
que, dada a pressa, esquecem-se de que podem
encontrar um ônibus na contramão. Acontecem com
freqüência, nas estradas, assaltos coletivos, em que os
bandidos pretendem levar tudo dos passageiros. A
criminalidade tem aumentado assustadoramente nesta
época em que estamos vivenciando índices altíssimos
de desemprego.

Nas estradas, podem acontecer acidentes ou
assaltos, assim como um passageiro pode passar muito
mal, situações em que se necessita de socorro médico,
de um hospital ou de uma delegacia de polícia.

Há que se tomar uma medida preventiva,
estabelecendo a obrigatoriedade de as empresas de
transporte intermunicipal colocarem aparelhos de
comunicação em seus veículos.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares
para a aprovação desta proposição.

Publicado, vai o projeto às Comissões de
Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas para parecer, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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Projeto de Lei n° 415/99

Autor: Deputado Chico Rafael
Ementa: Obriga as empresas de transporte coletivo
iniermunicipal a afixar aviso de indenização a
passageiros vítimas de acidentes.

Obriga as empresas de transporte coletivo
intermunicipal a afixar aviso de indenização a
passageiros vítimas de acidentes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta:

Art. 10 - As empresas rodoviárias de transporte
intermunicipal de passageiros que operam dentro dos
limites do território do Estado de Minas Gerais ficam
obrigadas a afixar, no interior de seus veículos e em
local visível, aviso sobre a indenização a que tem direito
a pessoa neles acidentada.

§ 1 ° - O aviso a que se refere este artigo terá a
seguinte redação: "Todas as pessoas que forem vítimas
de acidentes de trânsito causados por veículos
automotores de vias terrestres, transportadas ou não,
serão indenizadas pelo seguro obrigatório a que se
refere a Lei Federal n°6.194, de 19/12/1974.".

§ 2° - Compete ao Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - definir as
dimensões do aviso mencionado neste artigo.

Art. 20 - Esta lei será regulamentada no prazo de
sessenta dias contado da data de sua publicação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Ari. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, junho de 1999. 
Chico Rafael
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Justificação: Há vinte e cinco anos vigora a Lei Federal n°
6.194, que instituiu o seguro obrigatório com vistas a
favorecer as pessoas que forem vítimas de acidentes de
trânsito causados por veículos automotores em vias
terrestres. Entretanto, a maioria dos usuários do transporte
coletivo intermunicipal, por desconhecimento da lei, deixam
de receber as correspondentes indenizações.

O presente projeto de lei tem o objetivo de divulgar
direito expressamente definido em lei, com o que
esperamos estar valorizando a cidadania em Minas Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de
Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas para parecer, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Projeto de Lei n° 450/99

Autor: Deputado Ronaldo Canabrava
Ementa: Estabelece normas para a concessão de
serviços de transporte coletivo intermunicipa) de
passageiros e dá outras providências.

Estabelece normas para a concessão de serviços de
transporte coletivo intermunicipal de passageiros e dó
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta:

Art. 10 - Compete ao Estado explorar, diretamente
ou mediante concessão, os serviços de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal.

Art. 2° - A organização, a coordenação, o controle,
a outorga e a fiscalização dos serviços de que trata
esta lei caberão ao DER-MG.
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Art. 3° - A outorga para exploração dos serviços
previstos nesta lei pressupõe a observância do princípio
da prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários.

Parágrafo único - Serviço adequado é o que satisfaz
as condições de regularidade, continuidade, segurança,
eficiência, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.

Art. 40 - As outorgas para o exploração de serviços
de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros
não terão caráter de exclusividade e serão formalizadas
mediante contrato que observará o disposto nas leis e
normas regulamentares pertinentes.

Art. 50 - A pessoa física ou jurídica interessada no
exploração do serviço de transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros, até mesmo o semi-
urbano, poderá requerer ao DER-MG a abertura da
respectiva licitação também para linhas operadas com
caráter de exclusividade em período anterior à vigência
desta lei.

Art. 6° - O DER-MG providenciará, conforme
dispuser o regulamento e no prazo de cento e oitenta
dias a contar da publicação desta lei, licitação para as
linhas já existentes e operados com caráter de
exclusividade.

Parágrafo único - Nos casos de outorga, mediante
licitação, de novas permissões para exploração de linhas
existentes, fica assegurada às transportadoras em
operação a faculdade de reduzir as respectivas frotas,
freqüências mínimas e tarifas contratuais, até os limites
estipulados nos contratos celebrados com as novas
permissionárias das linhas.
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Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias, contados de sua publicação.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de julho de 1999. 
Ronaldo Conabrava

Justificação: Este projeto de lei pretende provocar
mudanças objetivando a prestação de um serviço de
melhor qualidade em vários aspectos, quais selam
conforto, regularidade, preço, cortesia, continuidade
e, principalmente, no que diz respeito à possibilidade
de o próprio interessado, o usuário, escolher, entre dois
ou mais transportadores, o que lhe presta o melhor
serviço. Podendo optar e tendo à disposição diferentes
alternativas, o interessado, evidentemente, escolherá
aquela que atende melhor a seus interesses quanto a
segurança, conforto, tempo, preço, etc. O transportador
que não prestar o melhor serviço ou não atender os
anseios do consumidor será punido de imediato e de
forma contundente, com a preferência transferida ao
concorrente. O sistema monopolista, hoje vigorante no
transporte coletivo intermunicipal do Estado, atende
primordialmente aos interesses financeiros dos
concessionários, que, livres de concorrência, podem
ampliar seus lucros em prejuízo da qualidade. Assim,
em um veículo com capacidade normal para, por
exemplo, 50 passageiros, viajam 80 ou 90, com
sacrifício do conforto e da segurança, mas com
substancial aumento de rendimento financeiro paro a
empresa transportadora. O custo, no caso, é o mesmo,
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uma vez que tanto faz transportar 50 ou 80 passageiros,
e, portanto, o lucro é muito maior, pois o preço da
tarifa também não é alterado, apesar do desconforto e
da insegurança. Aumentar a freqüência, as opções de
horário ou o número de veículos para maior conforto
do usuário? Claro que não, pois isso aumentará os
custos e, conseqüentemente, provocará redução nos
lucros. O usuário não tem mesmo opção! Por outro
lado, a exclusividade sequer garante preço módico ou
justo ao usuário, senão vejamos. A cidade de Varginho,
no Sul de Minas, é conhecida por ser eqüidistante de
Belo Horizonte e São Paulo, portanto o preço de uma
passagem rodoviário dali para as duas capitais, pela
mesmo estrada, em ônibus com serviços equivalentes,
deveria ser, se não idêntico, pelo menos aproximado.
Entretanto, as tarifas são as seguintes: Varginha - Belo
Horizonte, pela empresa Gardênia, R$20,02; Varginha
- São Paulo, pela empresa Bragança, R$13,80;
Varginha - São Paulo, pela empresa Santa Terezinha,
R$14,20. A empresa Gardênia, monopolista no
transporte de passageiros para o Sul de Minas, faz a
linha Belo Horizonte - Campinas, passando em Pouso
Alegre, e cobra as seguintes tarifas: Belo Horizonte -
Campinas (cerca de 600km), R$22,08; Belo Horizonte
- Pouso Alegre (cerca de 400km), R$23,31. Como
entender que, para fazer uma viagem a Pouso Alegre,
fica mais barato comprar a passagem para Campinas,
num ônibus da mesma empresa? Qual a justificativo
para o diferença de preço de tarifas, de quase 50%,
nas linhas intermunicipais e interestaduais? Observe-
se, ainda, que, no transporte interestadual, é vedado o
transporte de passageiros em pé.
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Em razão do exposto e pela certeza de que a livre
concorrência é a forma que melhor atende o consumidor,
estamos propondo pequena abertura no monopolístico
transporte coletivo intermunicipal, permitindo a mais
de uma empresa explorar determinada linha. Embora
distante do que julgamos ideal para esse serviço público,
essa medido é o que entendemos ser possível neste
momento, por se tratar, simplesmente, da aplicação,
no Estado, da sistemática adotada em nível federal.

Finalmente, julgamos perfeitamente legal e
constitucional este projeto de lei, haja vista que o
transporte interestadual e internacional de passageiros,
regulado por legislação federal, não é exclusivista,
havendo, sempre que possível, mais de uma empresa
permissionária em uma mesma linha; o princípio da
livre concorrência é veementemente defendido, tendo
o Decreto Federal n° 952, de 7110/93, estabelecido o
seguinte: " Art. 35 - Incumbe ao Departamento de
Transportes Rodoviários: VIII - assegurar o princípio da
opção do usuário mediante o estímulo à livre
concorrência e à variedade de combinações de preço,
quantidade e qualidade dos serviços prestados". O
proposto está perfeitamente de acordo com o que
dispõe o art. 40, 2°, da Constituição Estadual: "Art.
40 - ....................................... 2° - A lei disporá
sobre: 1 - o regime das empresas concessionários e
permissionárias de serviços públicos, o caráter especial
de seu contrato e de sua prorrogação e as condições
de exclusividade do serviço, caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão ou da permissão; II - a política
tarifária; III - a obrigação de o concessionário e o
permissionário manterem serviço adequado". O Poder
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Legislativo, nos termos do art. 61 da Carta mineira, é
competente para dispor sobre a matéria enfocada.

Isto posto, acreditamos que, aprovado este projeto
de lei, terá sido dado um grande passo para a melhoria
do transporte coletivo intermunicipal no Estado. Para
tanto, esperamos poder contar com o apoio e empenho
de nossos ilustres pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de
Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para parecer, nos termos do art. 188, c/
c  art. 102, do Regimento Interno.

Projeto de Lei n° 580/99

Autor: Deputado Luiz Fernando Faria
Ementa: Torna obrigatória a instalação, nos ônibus
de linhas gerenciadas pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG,
de instrumento que permita aos passsogeiros a
visualização da velocidade do veículo.

Torna obrigatória a instalação, nos ônibus de linhas
gerenciadas pelo Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG, de
instrumento que permita aos passageiros a visualização
da velocidade do veículo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta:

Art. 10 - E obrigatório a instalação, nos ônibus de
linhas gerenciadas pelo DER-MG, de instrumento que
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permita aos passageiros a visualização da velocidade
desenvolvida pelo veículo.

Parágrafo único - O instrumento de que trata este
artigo será instalado na parte interna do veículo, em
local visível a todos os passageiros, com letreiro
luminoso.

Art. 2° - As empresas concessionários de linhas
gerenciados pelo DER- MG terão o prazo de cento e
oitenta dias para o atendimento do disposto nesta lei.

Art. 3° - Cabe ao DER-MG a fiscalização do
estabelecido nesta lei.

Art. 4° - O descumprimento das disposições desta
lei importa multa à empresa concessionária de linha
gerenciada pelo DER-MG, no valor correspondente a
150 (cento e cinqüenta) Unidades Fiscais de Referência
- UFIRs, por ônibus em situação irregular, em favor do
órgão concedente.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, setembro de 1999. 
Luiz Fernando Faria

Justificação: Em vários países, os ônibus são dotados
de instrumentos que possibilitam aos passageiros a
visualização da velocidade desenvolvida pelo veículo.
Isso impede que os motoristas imprimam velocidades
excessivas aos veículos, visto que esses instrumentos estão
sendo permanentemente observados pelos passageiros.
A visualização pelos passageiros da velocidade
desenvolvida pelo ônibus inibe, sem nenhuma dúvida,
a vontade do motorista de imprimir ao veículo sob sua
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responsabilidade velocidade incompatível com as
condições de tráfego. A multa estipulada nesta proposta
será fator preponderante para que as exigências
previstas sejam atendidas.

Em vista disso e considerando que esta proposição
tem por escopo principal a maior segurança dos usuários
do transporte coletivo intermunicipal, espero contar com
o apoio de meus ilustres pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Constituição
e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Projeto de Lei n° 696/99

Autores: Deputados Chico Rafael, Edson Rezende e
Elaine Matozinhos
Ementa: Proíbe a instalação de catrocas eletrônicas
em ônibus que realize viagens municipais ou
intermunicipais no Estado de Minas Gerais.

Proíbe a instalação de catracas eletrônicas em ônibus
que realize viagens municipais ou intermunicipais no
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta:

Art. 1 - Fica proibida, pelo prazo de cinco anos contados
a partir da data de publicação desta lei, a instalação de
catracas eletrônicas em ônibus que realize viagens municipais
ou intermunicipais no Estado de Minas Gerais.

40



Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de novembro de 1999. 
Chico Rafael - Edson Rezende - Elaine Matozinhos.

Justificação: Temos acompanhado o avanço de um
processo que nos parece irreversível: a automação e a
informatização dos parques produtivos e das empresas
prestadoras de serviço. Esse processo tem gerado um
terrível efeito colateral, que resulta não só na diminuição
dos postos de trabalho, mas também no conseqüente
aumento dos índices de desemprego. Algo que, num
primeiro momento, pode parecer positivo (a transferência
do esforço dos homens para as máquinas), em razão
de nosso sistema econômico, acaba se tornando um
problema. Nossa sociedade, ao contrário daquela do
Brasil Império, está fundada sobre o valor do trabalho.
Não está preparada para substituir, ilimitadamente, os
homens pelas máquinas. Diante dessa situação, temos
sido procurados por inúmeros trabalhadores
preocupados com a perda de seus postos de trabalho
e, por isso, entendemos ser cabível uma medida deste
Legislativo para garantir a manutenção desses postos
de trabalho, ameaçados pela automação indiscriminada
que os avanços tecnológicos e a economia competitiva
impõem. E com esse intuito que apresentamos este
projeto de lei para a análise dos colegas Deputados.
Seu objetivo é estabelecer, no Estado, um prazo durante
o qual não poderão as empresas de ônibus substituir
seus cobradores por cafracas eletrônicas. O
estabelecimento de um prazo demonstra nosso
entendimento de que tal processo é inevitável, cabendo
à sociedade preparar-se para enfrentá-lo.
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Assim, esperamos poder contar com o apoio dos
colegas desta Casa à aprovação deste projeto. Sabemos
que a informatização é inevitável. Mas entendemos que
esta deve se dar em benefício do homem, e não da
economia capitalista.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de
Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas para parecer, nos termos do art. 188,
c/c O art. 102, do Regimento Interno.

Projeto de Lei n° 111/99

Autor: Deputado Álvaro Antônio
Ementa: Dispõe sobre a implantação de sinalização
indicativa e regulamentar nas rodovias vicinais rurais.

•	 (Ex-Projeto de Lei o 1.955/98)
Dispõe sobre a implantação de sinalização indicativa

• ...	e regulamentar nas rodovias vicinais rurais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

	

•	decreta:

	

•	Art. 1 ° - Nos municípios onde não haja órgão ou

. jjj entidade executiva rodoviária municipal, a Prefeitura,
com assessoramento técnico da Secretaria de Estado
de Transporte, Comunicação e Obras Públicas,
executará a implantação de sinalização indicativa,
regulamentar ou de advertência nas rodovias vicinais
rurais de sua jurisdição.

Art. 2° - A Secretaria de Estado de Transporte
Comunicação e Obras Públicas poderá, mediante
convênio com os municípios, executor o projeto e a
implantação da sinalização citada no artigo anterior.
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Parágrafo único - A Secretaria de Estado de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas poderá
delegar ao Departamento de Estradas de Rodagem de
Minas Gerais - DER-MG - a implantação da sinalização
de que trata o artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de março de 1999.
Alvaro Antônio

Justificação: É do conhecimento geral a enorme
dificuldade de se viajar pelos milhares de quilômetros
de vias rurais dos 853 municípios de nosso Estado. Na
maioria dos trajetos, o alcance do destino é um
verdadeiro exercício de adivinhação, se a viagem é
realizada durante o dia. A noite, torna-se mesmo
impossível, ficando os viajantes perdidos no labirinto
do sistema de rodovias rurais. Diga-se de passagem
que a extensão das estradas municipais é imensamente
maior que a dos sistemas de estradas federal e estadual.
O volume de tráfego e o número de viagens é crescente
nessas vias, utilizadas por comerciantes, vendedores,
produtores rurais e pessoas em geral. A sinalização
indicativa, simples e objetiva, é imprescindível
instrumento para orientar os viajantes e otimizar a
utilização de nossas rodovias rurais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de
Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para parecer, nos termos do ort. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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