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INFORME LEGISLATIVO
RESULTADO DA AGENDA SEMANAL DE 02 A 06 DE JULHO
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


MEIO AMBIENTE/ INDÚSTRIA
GRANITOS E ROCHAS

DA

MINERAÇÃO/INDÚSTRIA

DE

MÁRMORES

Audiência Pública: Debater a criação do Parque Estadual da Serra Negra da Mantiqueira.
Autor do Requerimento: Dep. Duarte Bechir
Resultado: audiência realizada no dia 04 de julho, na ALMG. A audiência teve como objetivo debater a criação do
Parque Estadual da Serra Negra da Mantiqueira. A maioria dos presentes na audiência, se posicionaram contra o
projeto, que está sendo desenvolvido pelo Instituto Estadual de Floresta (IEF) há cerca de três anos. Moradores
alegam não conhecer detalhes da proposta, nem mesmo a área definida para o parque; produtores rurais temem
perder suas terras e nunca receber o dinheiro das indenizações. O direito à propriedade não estaria sendo
respeitado. Diante do impasse, o autor do requerimento da audiência, deputado Duarte Bechir (PSD), fez
um apelo ao IEF, para que o governo do Estado não assine o decreto de criação do Serra Negra, até que todas
as dúvidas da população sejam sanadas.



INDÚSTRIA DO LEITE

Audiência Pública: Debater a importância do leite e seus derivados na vida humana e sua produção no Estado,
em comemoração do Dia Internacional do Leite.
Autor do Requerimento: Dep. Antônio Carlos Arantes
Resultado: audiência realizada no dia 06 de julho, na ALMG, com a participação de João Lúcio Carneiro,
presidente do Silemg. Destacou que vultosa produção no Estado é realizada em 223 mil propriedades rurais. Ele
defendeu que o governo do Estado mantenha os benefícios fiscais ao setor como forma de estimular a produção.
Teve a participação da Regina Sugayama, do Centro Inovação e Tecnologia (CIT), da Federação das Indústrias
de Minas Gerais (FIEMG). Valorizou o fato de que uma em cada quatro ordenhadas no Brasil está em Minas
Gerais. “De cada 100 litros produzidos no País, 26 estão no Estado”. Segundo ela, há cerca de 500
estabelecimentos industriais sob inspeção do Ministério da Agricultura ou do Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA). Ela lembrou que, apesar de todo o esforço de inspeção, há ainda muitos problemas com a
clandestinidade, especialmente no comércio de queijos. “Temos milhares de produtores trabalhando de forma
clandestina”, advertiu ela, solicitando empenho dos órgãos fiscalizadores na contenção dessa atividade.

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA


MEIO AMBIENTE

Projeto de Lei 481/2018 – Primeiro Turno: Altera a Lei n° 10.441/12, que "Cria o Parque Municipal do
Bairro Trevo".
Autor: Ver. Edmar Branco
Relator: Ver. Pedrão do Depósito
Resultado: A Comissão de Orçamentos e Finanças Públicas emitiu parecer pela rejeição 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 na
forma como fora apresentado. Além de traduzir impacto orçamentário, sem o cumprimento dos requisitos
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, ignoram-se os impactos decorrentes de uma ampliação de um
parque no uso e ocupação do solo de seu entorno. Por essa razão, a ampliação deve ser precedida de estudos
técnicos, inclusive audiência pública, à luz da Lei Federal no. 9.985/2000. Nesse sentido, verifica-se que o
projeto incorre em ofensa às normas gerais da União sobre a matéria. No que se refere especificamente ao
mérito, recomenda-se a avaliação de impacto in loco para constatação de seus reflexos sobre as atividades
econômicas locais e a situação consolidada.
Prioridade: Alta

INTERESSE SETORIAL


MEIO AMBIENTE/INDÚSTRIA DA LIMPEZA URBANA/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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.(a) Marilda Portela
Resultado: A Comissão de Orçamentos e Finanças Públicas emitiu parecer pela aprovação do projeto. O projeto
segue para a 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

