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INFORME LEGISLATIVO
RESULTADO DA AGENDA SEMANAL DE 09 A 13 DE ABRIL
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.

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
INTERESSE SETORIAL


MEIO AMBIENTE/ INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

Projeto de Lei 320/2017- Primeiro Turno: Acrescenta o parágrafo 11 ao artigo 86, da Lei 7.166 de 27 de
agosto de 1996; altera o parágrafo 5° do artigo 143 e o inciso I do artigo 191, da Lei 8.137 de 21 de dezembro
de 2000; acrescenta o inciso VIII ao artigo 46 e altera o parágrafo 2° ao artigo 74-Q, da Lei 7.165 de 27 de
agosto de 1996.
Autor: Ver. Carlos Henrique; Ver. Irlan Melo; Ver. Wesley Autoescola
Resultado: Aprovado em Plenário em Primeiro Turno. O projeto segue para a Comissão de Legislação e Justiça,
com relator Vereador Wellington Magalhães. Posteriormente, para apreciação da Comissão de Meio Ambiente e
Política Urbana.
Posicionamento FIEMG: Divergente. Á toda evidência, não se pode vincular a destinação de recursos e/ou
aplicação de medidas compensatórias de impactos a regiões administrativas da Prefeitura de Belo Horizonte.
Válido lembrar que aludidas regionais são apenas e tão somente uma forma de organização administrativa da
cidade. Na verdade, tal como já ocorre, as medidas compensatórias são estabelecidas considerando os estudos
técnicos apresentados pelo empreendedor e os fins mais adequados e úteis à sua destinação. Não há dúvida, por
outro lado, que a legislação já estabelece, até por rigor principiológico, que sejam prioritariamente aplicadas às
compensações nas áreas de influência dos empreendimentos. Ademais, a forma mais adequada de regulamentar
à matéria é por meio de ato normativo do Poder Executivo.
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

