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INFORME LEGISLATIVO
RESULTADO DA AGENDA SEMANAL DE 26 A 30 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 SETORIAL


INDÚSTRIA DE BEBIDAS

Audiência Pública: Debater o Plano Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia de Minas Gerais - PEDG.
Autor do requerimento: Dep. Agostinho Patrus Filho
Resultado: audiência realizada no dia 26 de março, na ALMG. A audiência teve como objetivo debater o Plano
Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia (PEDG). Proposto pelo Poder Executivo, o plano está previsto
na Lei 21.936, de 2015. Este é um plano com duração de 2018 a 2021, mas precisa ser constantemente avaliado.
Como é quadrienal, perpassa governos, tornando-se um plano de estado. Para o parlamentar, deputado Roberto
Andrade (PSB),alternativas para gerar emprego e renda são o turismo e a gastronomia. Na sua avaliação, só dois
estados no Brasil possuem uma gastronomia diferenciada - Minas Gerais e Pará -, mas só o primeiro tem uma
divulgação massiva por todo o País, o que deve ser valorizado.



INDÚSTRIA DA MINERAÇÃO

Audiência Pública: Debater o rompimento do minerioduto da empresa Anglo Amercian Minério de Ferro S/A no
Município de Santo Antônio do Grama.
Autor do requerimento: Dep. João Vítor Xavier
Resultado: audiência realizada no dia 27 de março, na ALMG. A audiência foi marcada pela cobrança dos
parlamentares da apuração sobre as causas que levaram ao rompimento do mineroduto Minas-Rio, da Anglo
American, ocorrido no último dia 12, em Santo Antônio do Grama (Zona da Mata), mas também defenderam a
continuidade das atividades de mineração no município. O incidente em Santo Antônio do Grama, que seria de
menor impacto, não justificaria a interrupção por tempo indeterminado das operações da Anglo American. O
deputado Gustavo Valadares ressaltou que isso acarretaria prejuízos à economia do Estado, que já está sendo
significativamente afetada devido à suspensão dos trabalhos da Samarco em Mariana.

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA


MEIO AMBIENTE

Projeto de Lei 440/2017 - Primeiro Turno: Autoriza o Poder Executivo a criar o "Programa de Cadastro
Único de Nascentes" - CADUN e dá outras providências.
Autor: Ver. Edmar Branco
Relator: Ver. Orlei
Resultado: A Comissão de Orçamento e Finanças Públicas emitiu parecer pela aprovação do projeto. O projeto
segue para apreciação do Plenário em Primeiro Turno.
Posicionamento FIEMG: Divergente. Em que pese o nobre propósito, o projeto não merece prosperar. Não
fosse o bastante, ainda que se queira defender tratar-se de lei meramente autorizativa, é pacífico o
entendimento jurisprudencial no sentido de que aludidas autorizações possuem conteúdo inconstitucional pela
sua natural imperatividade e desvio de finalidade do instrumento normativo. Válido lembrar, ainda, que a criação
de um programa nos termos propostos traduziria aumento de despesas o que, não tendo sido previsto ou
avaliado, revela ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Prioridade: Alta

INTERESSE SETORIAL


MEIO AMBIENTE/ INDÚSTRIA DE LIMPEZA URBANA/ VIGILÂNCIA URBANA

Projeto de Lei 447/2018 - Primeiro Turno: Torna obrigatória a instalação de dispositivo de
geoposicionamento - GPS - em caminhões limpa-fossa e dá outras providências.
Autor: Ver. Edmar Branco
Relator: Ver. Reinaldo Gomes
Resultado: A Comissão de Administração Pública emitiu parecer pela aprovação do projeto. O projeto segue
para a Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, com relator Vereador Pedrão do Depósito. Posteriormente,
para apreciação do Plenário em Primeiro Turno.
Posicionamento FIEMG: Divergente. A legislação ambiental já dispõe de instrumentos de controle, assim como
preceitos e sanções suficientes para as hipóteses de infração. A disposição por lei municipal poderia dificultar a
aplicação, considerando que a capital é vetor para o deslocamento entre diversos municípios da região
metropolitana.
Prioridade: Alta
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

