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INFORME LEGISLATIVO
RESULTADO DA AGENDA SEMANAL DE 12 A 16 DE MARÇO
A Assessoria de Assuntos Legislativos da FIEMG envia periodicamente, os resultados das reuniões das Comissões
Permanentes e Plenárias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Selecionamos apenas as proposições e assuntos de interesse da indústria.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA


MEIO AMBIENTE

Projeto de Lei 3.119/2015 – Segundo Turno: Institui a Política Estadual de Incentivo e Apoio à Construção de
Cisternas nas propriedades Rurais no Estado de Minas Gerais.
Autor: Dep. Felipe Attiê
Relator: Dep. Antonio Carlos Arantes
Resultado: A Comissão de Agropecuária e Agroindústria emitiu parecer pela aprovação na forma do vencido em
primeiro turno. O projeto segue para apreciação em Plenário, em segundo turno.
Posicionamento FIEMG: Convergente. A nosso sentir, a proposição ocasiona a discussão que tem como tema de
fundo algo de extrema importância e preocupação na atualidade: a adequada gestão de recursos hídricos e o melhor
aproveitamento das fontes de captações. Nesse sentido, o incentivo aos sistemas de captação e armazenamento de
águas pluviais soa como algo positivo em um cenário de crise, inclusive hídrica.
Prioridade: Alta
Audiência Pública: Debater o uso racional e sustentável da água, em consonância com o 8º Fórum Mundial das
Águas, que acontecerá em Brasília, de 18 a 23 de março de 2018.
Autores do requerimento: Dep. Glaycon Franco e Dep. Antonio Carlos Arantes
Resultado: audiência realizada no dia 14 de março, na ALMG, com a participação do Sr. Wagner Soares da Costa –
gerente da Gerência de Meio Ambiente da FIEMG. A audiência teve como objetivo contribuir com informações que
permitam a Minas Gerais ter uma participação efetiva nas discussões do Fórum Mundial da Água, que acontecerá em
Brasília de 18 a 23 de março. Para o Sr. Wagner, as indústrias têm contribuído com o uso racional da água. Segundo
ele, a maior parte dos empresários busca implementar tecnologias de reutilização da água.
O Sistema FIEMG, através da Assessoria de Assuntos Legislativos, continuará a acompanhar os temas e as proposições
legislativas, defendendo os posicionamentos do setor industrial mineiro junto ao Congresso Nacional, Assembleia
Legislativa de Minas Gerais e Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários através do e-mail:
legislativo@fiemg.com.br
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
Assessoria de Assuntos Legislativos
Contato: (31)3263-4367/4368

