
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 
INTERESSE SETORIAL  
  

• INDÚSTRIA DE ENERGIA/ MEIO AMBIENTE/

 
Veto 24/2021 à Lei 24.795/2021, oriunda do PL 12
dos Atingidos por Barragens – Peab 
Autoria:  Dep. Elismar Prado e Dep. Rogério Correia
Resultado: Mantido o veto ao inciso VII do artigo 3 º
barragens o direito de não precisarem comprovar danos que sofreram, 
do artigo 7º , que previa que a Política Estadual dos Atingidos por Barragens 
poderia solicitar a elaboração de um PRDES (Plano de Recuperação e Desenvolvimento 
Econômico e Social) para barragens em operação. 
artigo 6º , que prevê que o PRDES passa a integrar o processo de licenciamento ambiental 
dos empreendimentos. 
Posicionamento FIEMG: Convergente
economia mineira, principalmente aos setores da mineração, energia elétrica, dentre eles 
destacamos as usinas hidrelétricas, já implantadas e em operação, em função das 
inseguranças jurídicas que causariam. Os dispositivos vetados se sobrepunham aos já 
dispostos em lei. 
Prioridade:  Atuação 
    

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
 
INTERESSE GERAL  
  

• RELAÇÕES TRABALHISTA/TRIBUTÁRIO/VIGILÂNCIA SANITÁRI A/MEIO 
AMBIENTE/JURÍDICO/CÂMARA DA CONSTRUÇÃO/CONSELHO DA MICRO E 
PEQUENA EMPRESA/ TODOS OS SETORES
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

INDÚSTRIA DE ENERGIA/ MEIO AMBIENTE/  INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO

Veto 24/2021 à Lei 24.795/2021, oriunda do PL 12 00/2015: Institui a Política Estadual 
Peab – e dá outras providências. 

Dep. Elismar Prado e Dep. Rogério Correia 
Resultado: Mantido o veto ao inciso VII do artigo 3 º, que dava aos atingidos por 

não precisarem comprovar danos que sofreram, 
, que previa que a Política Estadual dos Atingidos por Barragens 

poderia solicitar a elaboração de um PRDES (Plano de Recuperação e Desenvolvimento 
barragens em operação. Rejeitado o veto ao parágrafo 3º do 

, que prevê que o PRDES passa a integrar o processo de licenciamento ambiental 

Posicionamento FIEMG: Convergente . Os vetos reduzem impactos negativos para a 
ineira, principalmente aos setores da mineração, energia elétrica, dentre eles 

destacamos as usinas hidrelétricas, já implantadas e em operação, em função das 
inseguranças jurídicas que causariam. Os dispositivos vetados se sobrepunham aos já 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

RELAÇÕES TRABALHISTA/TRIBUTÁRIO/VIGILÂNCIA SANITÁRI A/MEIO 
AMBIENTE/JURÍDICO/CÂMARA DA CONSTRUÇÃO/CONSELHO DA MICRO E 
PEQUENA EMPRESA/ TODOS OS SETORES  

INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO  

Institui a Política Estadual 

, que dava aos atingidos por 
não precisarem comprovar danos que sofreram, e ao parágrafo 2º 

, que previa que a Política Estadual dos Atingidos por Barragens – PEAB, 
poderia solicitar a elaboração de um PRDES (Plano de Recuperação e Desenvolvimento 

Rejeitado o veto ao parágrafo 3º do 
, que prevê que o PRDES passa a integrar o processo de licenciamento ambiental 

. Os vetos reduzem impactos negativos para a 
ineira, principalmente aos setores da mineração, energia elétrica, dentre eles 

destacamos as usinas hidrelétricas, já implantadas e em operação, em função das 
inseguranças jurídicas que causariam. Os dispositivos vetados se sobrepunham aos já 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE  

RELAÇÕES TRABALHISTA/TRIBUTÁRIO/VIGILÂNCIA SANITÁRI A/MEIO 
AMBIENTE/JURÍDICO/CÂMARA DA CONSTRUÇÃO/CONSELHO DA MICRO E 



Projeto de Lei 792/2019 - Segundo Turno:  Institui a Declaração Municipal de Direitos de 
Liberdade Econômica, estabelece normas para os atos de liberação de atividade 
econômica e a análise de impacto regulatório e dá outras providências. 
Autores:  Ver.(a) Álvaro Damião e outro(s) 
Resultado:  Aprovado em Plenário em Segundo Turno. O projeto segue para apreciação 
da Comissão de Legislação e Justiça para Redação Final. Posteriormente, será enviado 
para sanção ou veto do Prefeito. 
Posicionamento FIEMG: Convergente. Verifica-se que o conteúdo do projeto de lei vai ao 
encontro das diretrizes da FIEMG no sentido de desburocratizar as atividades da indústria 
e suprimir atos desnecessários que acabam por onerar e atrasar os processos industriais. 
A entidade tem contribuído para a implementação destas medidas no âmbito estadual por 
meio da divulgação das medidas de Liberdade Econômica, inclusive com realização de 
eventos para o público industrial bem como para deputados e autoridades. 
Prioridade: Alta   
   
INTERESSE SETORIAL  
  

• INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS/ MEIO AMBIENTE/  CONSELHO 
DE INFRAESTRUTURA  

  
Projeto de Lei 851/2019 - Primeiro Turno:  Dispõe sobre normas para a implantação e 
compartilhamento de infraestrutura de suporte e telecomunicações. 
Autores:  Ver.(a) Léo 
Resultado:  Aprovado em Plenário em Primeiro Turno. O projeto segue para apreciação da 
Comissão de Legislação e Justiça em segundo turno. Posteriormente, será enviado para 
Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana. 
Posicionamento FIEMG: Convergente. Por proporcionar significativa melhora na 
conectividade da cidade de Belo Horizonte e preparar o município para receber a 
tecnologia 5G, que prevê uma necessidade de até 5 vezes mais antenas que existe 
atualmente instaladas. Essa legislação se adequa a Lei Geral de Antenas, regulamentada 
pelo governo federal no fim do ano passado e demais legislações federais. Com a sua 
aprovação final, muitos investimentos deverão ser destinados para Belo Horizonte, 
principalmente em infraestrutura de telecomunicações. 
Prioridade: Atuação 
 
 
 


