
CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

PROJETO DE LEI N° 1.950/2016 
PARECER DO RELATOR SOBRE AS SUGESTOES POPULARES 

DECORRENTES DA AUDIENCIA PUBLICA 

RELATORIO 

O Projeto de Lei no 1.950/2016 que "Dispoe sobre as diretrizes para a elaboracao da 

Lei do Orcamento Anual de 2017 e de outras providencias" - PLDO/2017 -, de 

autoria do Executivo, foi recebido pela Camara Municipal em 13/5/2016 e distribuido 

em 6/6/2016, corn o prazo de emendas ate 16/6/2016. 

Em 30/5/2016, foi realizada audiencia pOblica para a apresentacao do Projeto de Lei, 4, 

que contou com a participacao de entidades da sociedade e de representantes do :1 3. 

Poder Executivo. Na audiencia publica, o Secreted° Municipal de Planejamento, 

Orcamento e Informacao, Bruno Passeli, fez exposicao sobre o conteUdo do Projeto 

de Lei em questao. Em seguida, foram respondidos os questionamentos da 

sociedade e feita uma breve explanacao sobre a condicao financeira do Municipio 

pelo Secreted° Municipal de Finances, Pedro Meneguetti. 

Foi deliberado pela Comissao de Orcamento e Finances POblicas, no inicio da 

audiencia publica, que sugestoes populares deveriam ser enviadas a Comissao ate 

o dia 3/6/2016, para analise e decisao. 

Ate o final do prazo determinado, foram 53 as sugestOes populares apresentadas 

por representantes e integrantes de entidades da sociedade e por cidaddos, o que 

representa mais do dobro do nornero de sugestOes ao PLDO/2016. 

Por entender que as sugestOes populares representam aprimoramentos ao PLDO e 

outras demandas relevantes populares — ainda que impertinentes ao PLDO — que 

merecem ser encaminhadas ao Poder Executivo, tentarei tanto quanto possivel 

acolhe-las como emendas ou outras proposicOes regimentals, somente deixando de 

faze-lo quando verificado impedimento legal ou inconveniencia administrative. 
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Como Presidente da Comissao de Orgamento e Finangas Publicas, designei-me 

relator para a materia, cabendo-me a analise das sugest6es propostas e, se for o 

caso, a apresentagao de emendas ou outras proposigOes pertinentes. Nessa 

condigao, passo ao meu parecer, corn a seguinte: 

FUNDAMENTA00 

A Lei de Diretrizes Orgamentarias para o exercicio de 2017, por definigao 

constitucional, deve ter sustentagao na Lei no 10.690/2013, que dispOe sobre o 

Plano Plurianual de Agao Governamental - PPAG - para o periodo de 2014 a 2017, e 

nas leis que promoveram a sua revisao anual. 

O PPAG sera anualmente revisto em data posterior a LDO, devendo o respectivo 

Projeto de Lei ser enviado a CMBH concomitantemente a proposta de Lei 

Orgamentaria Anual, por forga do que disp6e o art. 15 da mesma Lei n° 10.690. 

A participagao das entidades da sociedade e de cidadaos nas audiencias pOblicas 

realizadas por esta Comissao tern sido prestigiada, e, nesse sentido, temos buscado 

tanto quanto possIvel acolher e transformar em proposigoes as sugestoes recebidas. 

O Regimento Interno desta Casa, no art. 120, § 6°, determina que a Comissao de 

Orgamento e Finangas Publicas, ao emitir parecer sobre projetos de lei de natureza 

orgamentaria, somente podera apresentar emendas quando necessarias 

compatibilizagao de parte nao emendada do projeto corn uma emenda que venha a 

ser aprovada. Diz, ainda, o Regimento Interno que emenda de comissao deve ser 

incorporada ao parecer (art. 128, §1°, I, "b"). 

O prazo fixado para apresentagao de emendas ao Projeto de Lei no 1.950/2016 tern 

termo final em 16/6/2016, apps o que se designara relator para o exame do Projeto 

de Lei e suas emendas. Assim, neste momento, passamos a apreciagao das 

diversas sugestOes populares formuladas em decorrencia da audiencia pUblica, 

abaixo identificadas: 
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Sugestao no Autoria (conforme se apresentaram os autores) 

1 a 5; 16 a 21 Alexandre Marinho de Almeida 

6 Grayson Geraldo Ferreira Resende 

7 Bruno Alexander Vieira Soares 

8 
Sindicato dos Trabalhadores em Educacao da Rede Publica 

Municipal de Belo Horizonte — Sind-REDE/BH 

9 a 15 Wagner de Jesus Ferreira 

22 a 25 Antonio Carlos de Oliveira 

26 a 33; 52 e 53 Nemer Sanches de Souza 

34 a 37 Adriana Torres Ferreira 

38 a 44 Edvar Dias Campos 

45 a 47 Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema 

48 e 49 Celso Penna Fernandes JOnior 

50 e 51 Guilherme Lara Camargos Tampieri 

Faco as seguintes consideragOes em relacao as sugestOes apresentadas: 

SUGESTOES N° 1, 2 e 21:  

As sugest6es foram aqui agrupadas por terem o prop6sito de alterar diretrizes gerais 

estabelecidas nos incisos do art. 2° do Projeto de Lei, considerando ainda a decisao 

tomada quanto a elas. 

Vale frisar que essas diretrizes deverao ser observadas na alocacao de recursos na 

Lei do Orcamento Anual — LOA/2017 — para a implementacao das prioridades e 
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metas da administracao municipal e a execucao dos Projetos Sustentadores 
definidos no PPAG 2014-2017 e em suas revisties. 

A Sugestao no 1 proptie a inclusao, no inciso I do art. 2° do PLDO/2017, de diretriz 
voltada ao aprimoramento de investimentos na area de Saude "nas orientacoes 
basicas por telefone e na criacao de aplicativo especifico para prevencao e primeiros 
socorros", e ainda define o "foco na educacao infantil" para as campanhas 

educativas de satide. 

A criacao de programas deve ser efetivada no PPAG, nao se prestando a LDO a 
esse fim. 

Ocorre que a primeira parte da sugestao popular faz referencia a programa bastante 
especifico, que nao encontra previsao no PPAG. Considerando, pois, que a 
sugestao nao é compativel corn o PPAG, acolho-a na forma de indicacao que 
apresento, a fim de que o Poder Executivo avalie a possibilidade de seu 

aproveitamento em futura revisao do PPAG. 

Lado outro, avaliando a segunda parte da sugestao e considerando a possibilidade 
de se priorizar alunos e profissionais da educacao infantil nas campanhas 
educativas de saude, acolho parcialmente a sugestao na forma de emenda que 
apresento. 

A Sugestao no 2 proptie, no inciso II do art. 2° do PLDO/2017, seja contemplada a 
"gravacao e compartilhamento de video-aulas" na previsao de atualizacao, 
aperfeicoamento e qualificacao de professores e diretores de escolas municipais. 
Alen) disso, propee seja incentivada a participacao da comunidade e das familias 
"como voluntarios em suas areas de atuacao". Por fim, propoe seja dado "maior foco 
na conscientizacao na educacao infantil no Programa Saude na Escola". 

Tal como dito na analise da Sugestao n° 1, a sugestao popular faz referencia a 
programas especificos, que nao encontram correspondencia no PPAG. Acolho essa 

4-18 



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
I DIRLEG I  FL. 

 

parte da sugestao na forma de indicacao que apresento, a fim de que o Poder 

Executivo avalie a possibilidade de seu aproveitamento em futura revisao do PPAG. 

A parte final da sugestao popular aborda o enfoque na educacao infantil de diretriz já 

existente, sendo por mim acolhida, neste particular, na forma de emenda que 

apresento. 

A Sugestao no 21  prop6e, no inciso XI do art. 2° do PLDO/2017, seja dada "atencao 

especial a educacao infantil para que crian9as sintam desejo de adquirir cultura". 

Novamente temos aqui o enfoque ou a prioridade a ser dado ao publico infantil na 

execucao de programas jA previstos no PPAG. Acolho a sugestao na forma de 

emenda que apresento. 

SUGESTOES N° 3 a 5; 16 a 20: 

A Sugestao n° 3  prop6e, no inciso III do art. 2° do PLDO/2017, seja dada "atencao a 

novas tecnologias na forma de sensores, sistemas computacionais e aplicativos" no 

estudo de mobilidade urbana, bem como seja assegurada a "flexibilizacao para 

construcao de predios-garagem em locals estrategicos" e incentivado "o sistema 

home-office". 

A Sugestao n° 4  prop6e, no inciso IV do art. 2° do PLDO/2017, seja dado "apoio a 

Policia Militar por meio da criacao de um aplicativo que permita envio de fotos para 

dentIncias e para facilitar a triagem dos atendimentos". 

A Suqestao no 5  prop6e, no inciso V do art. 2° do PLDO/2017, seja previsto "portal 

proprio da Prefeitura" para receber ideias e propostas dos empreendedores e que o 

fomento a economia solidaria seja acrescido da caracteristica "e colaborativa". 

A Suqestao no 16  prop6e, no inciso VI do art. 2° do PLDO/2017, seja adotada como 

diretriz a melhoria do acesso "a informacao e aos servicos publicos corn identificacao 

unica, digital e integrada dos cidadaos nos diversos Orgaos municipais" e sejam 
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concedidos "premios/promociies para profissionais melhor qualificados no use de 

novas tecnologias que aumentem a produtividade". 

A Suqestao n° 17  propOe, no inciso VII do art. 2° do PLDO/2017, urn "convite para 

que a iniciativa privada apresente propostas para transformacao de favelas em 

bairros, permitindo a verticalizacao corn assentamentos das familias". 

A Suoestao no 18  propee, no inciso VIII do art. 2° do PLDO/2017, que o 

aprimoramento do processo do Orcamento Participativo se faca "incluindo a 

melhoria das ferramentas online da Prefeitura para esse fim". 

A Sucrestao no 19  propOe, no inciso IX do art. 2° do PLDO/2017, a "implantaceo de 

programas de conscientizacao na educacao infantil" quanto a questoes ambientais e 

de proteceo animal. 

A Suqestao n° 20  propOe, no inciso X do art. 2° do PLDO/2017, seja conferido "major 

apoio para o cultivo de hortas e criacao de animais para prover alimento e fonte de 

renda". 

As sugestOes populares n° 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 20 fazem referencia a programas 

especificos, sem correspondencia no PPAG. Assim, acolho essas sugestOes na 

forma de indicacOes que apresento, a fim de que o Poder Executivo avalie a 

possibilidade de seu aproveitamento em futura revisao do PPAG. 

SUGESTOES N° 29, 30 e 41:  

As SuqestOes no 29 e 30,  de mesma autoria, sao similares, somente se distinguindo 

pela ausencia do comando modificativo na sugestao n° 29. Conforme criterio 

adotado por esta Comisseo, quando sugestoes populares similares seo 

apresentadas por um mesmo proponente, deve prevalecer a ultima delas, que é 

compreendida como urn aperfeicoamento do prOprio autor a sugestao por ele 

anteriormente encaminhada. 
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A Suqestao no 41,  ainda que de autoria diversa, tern conteudo identico a sugestao no 

30. Conforme criterio estabelecido pela Comissao, quando de autoria distinta, 

prevalece a primeira sugestao apresentada, ficando prejudicada a sugestao 

posterior. 

Feitas essas consideracOes procedimentais, que apontam a prejudicialidade das 

sugestOes no 29 e 41, passo a avaliar a sugestao no 30. 

A Sugestao n° 30  prop6e, no inciso VII do art. 2° do PLDO/2017, a "priorizacao do 

investimento na conclusao das obras ja contratadas dos programas `Minha Casa, 

Minha Vida' e 'Vila Viva" e "o reconhecimento da legalidade, apoio urbanistico e 

prestacao de servicos pCiblicos nas novas ocupacOes urbanas estabelecidas". 

A parte final dessa sugestao contem programas especificos, sem correspondencia 

no PPAG, o que me leva ao seu acolhimento na forma de indicacOes que apresento, 

a fim de que o Poder Executivo avalie a possibilidade de seu aproveitamento em 

futura revisao do PPAG. Quanto a primeira parte da sugestao, entendo cabivel a 

priorizacao proposta, razao pela qual acolho parcialmente a Sugestao n° 30 na 

forma de emenda que apresento. 

Nao acolho as sugestOes n° 29 e 41, em observancia aos criterios fixados pela 

Comissao. 

SUGESTOES N° 31 e 42: 

A Suqestao no 31  prop6e, no inciso VIII do art. 2° do PLDO/2017, o aprimoramento 

do processo do Orcamento Participativo corn a "realizacao de noes que resultem na 

conclusao das obras aprovadas nos anos anteriores, definicao das demandas 

sociais que exigem novos investimentos". 

Acolho a Sugestao n° 31 na forma de emenda que apresento. 
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Nao acolho a Sugestao no 42  que, embora de autoria distinta, 6 identica a sugestao 

anterior. 

SUGESTOES N° 32 e 43:  

A Sugestao no 32  propae, no inciso IX do art. 2° do PLDO/2017, a ampliacao da 

coleta seletiva para "100% dos bairros", a realizacao de "ampla campanha de 

educacao ambiental e incentivo fiscal" e a "realizacao de campanha educativa que 

vise eliminar qualquer forma de sofrimento imposta aos seres nao humanos 

sencientes". 

A sugestao faz referencia a programas especificos, sem correspondencia no PPAG. 

Assim, acolho essa sugestao na forma de indicacao que apresento, a fim de que o 

Poder Executivo avalie a possibilidade de seu aproveitamento em futura revisao do 

PPAG. 

Nao acolho a Sugestao n° 43  que, embora de autoria distinta, é identica a sugestao 

anterior. 

SUGESTOES N° 33 e 44:  

A Sugestao n° 33  propae, no inciso XII do art. 2° do PLDO/2017, a discussao "da 

integracao dos pianos municipais de residuos selidos e da expansao da coleta 

seletiva solidaria corn inclusao socio-produtiva dos catadores em todos os 

municipios que integram a RMBH, capitaneada pelo poder public° municipal da 

capital corn o apoio do governo do Estado, do fomento a instalacao de complexo 

industrial RMBH para transformacao de todo o residuo solid° reciclavel coletado 

corn coordenacao realizada preferencialmente pelas cooperativas dos catadores de 

material reciclavel, do desenvolvimento economic° solidario". 

Entendo necessaria a integracao dos pianos municipais de residuos solidos da 

Regiao Metropolitana de Belo Horizonte, bem como a expansao da coleta seletiva 

solidaria corn integracao social dos catadores. No entanto, vejo-me compelido a nao 
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acolher a parte da sugestao que pretende fazer constar da lei o papal a ser 

desempenhado pela Capital, haja vista que isso sera objeto de pactuacao coletiva e 

negociacao entre os Municipios da Regiao Metropolitana e o Estado. Do mesmo 

modo, deixo de acolher a proposta de instalacao de complexo industrial RMBH para 

a transformacao do residuo sOlido, tendo igualmente em conta que a alternativa para 

a gestao dos residuos solidos deve ser construida em decisao coletiva dos 

Municipios da RMBH e o Estado. Some-se a isso o fato de nao ser esse programa 

compativel corn o PPAG. 

Em razao disso, acolho parcialmente a Sugestao no 33 na forma de emenda que 

apresento. 

Nao acolho a Sugestao no 44  que, embora de autoria distinta, é identica a sugestao 

anterior. 

SUGESTOES N° 7 e 37:  

As Sugestoes aqui agrupadas tem por finalidade alterar o Anexo 1.9 do PLDO, que 

trata das prioridades e metas para 2017. 

A Sugestao no 7  propOe a priorizacao de subacOes da Acao no 2891 — Rede Pr6pria 

de Cuidados Especializados Complementares a Saude. 

A Sugestao no 37  propOe a criacao de uma subacao voltada para a "capacitacao dos 

carroceiros para atuarem corn a coleta, tratamento e destinacao de residuos 

sOlidos", o que é incompativel corn o PPAG. 

Acolho essas sugestOes na forma de indicacees que apresento, a fim de que o 

Poder Executivo avalie a possibilidade de seu aproveitamento em futura revisao do 

PPAG. 

SUGESTOES N° 34 a 36, 48 e 49:  
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Essas sugestOes tambem tern por finalidade alterar o Anexo 1.9 do PLDO, que trata 

das prioridades e metas para 2017. No entanto, nao apresentam a criagao de 

subagOes ou a alteragao dessas em desconformidade corn o PPAG. Ao contrario, 

essas sugestoes transpoem para a LDO o planejamento materializado no PPAG. 

A Sugestao n° 34  propOe incluir no anexo 1.9 a subagao relacionada corn a 

realizagao de campanha de prevengao de Leishmaniose em Centros de Saude, 

compatibilizando a meta prevista no PLDO corn o PPAG 

A Sugestao no 35  propOe incluir no anexo 1.9 a subagao relacionada corn a 

realizagao de feiras de adogao de caes, compatibilizando a meta prevista no PLDO 

corn o PPAG 

A Sugestao n° 36  propOe incluir no anexo 1.9 a subagao voltada para a realizagao do 

"Forum de Belo Horizonte em Defesa dos Direitos Animais" compatibilizando a meta 

prevista no PLDO corn o PPAG 

A Sugestao n° 48  propOe a ampliagao da meta fisica prevista no PPAG para 

subagao destinada a "construgao, ampliagao e reforma de unidades de ensino", 

compatibilizando a meta prevista no PLDO corn o PPAG. 

A Sugestao n° 49  propOe a ampliagao da meta fisica prevista no PPAG para 

subagao relacionada corn a "Administragao da Educagao Infantil (Rede Propria)", 

aumentando o numero de alunos matriculados para conforms-lo ao existente no 

PPAG. 

Acolho essas sugestOes na forma de emendas que apresento. 

SUGESTOES N° 22, 23, 26, 38, 52 e 53:  

As sugestOes incidem sobre o inciso VII do art. 10 do PLDO. 
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A Sugestao n° 22  altera o texto do inciso Vii do art. 10 do PLDO para "piano de 

aplicacao demonstrativo de fiuxo de caixa dos fundos municipais, ap6s previa 

aprovacao peios conseihos municipais de politicas pUblicas em relacao aos fundos 

municipais das politicas pUblicas que possuam recursos vincuiados". 

A sugestao nao sera acoihida, por falta de clareza, verificada pela mescia dos 

conceitos de "fiuxo de caixa" e "piano de aplicacao demonstrativo dos fundos 

municipais". 

Alem disso, a sugestao propOe a previa aprovacao peios conseihos municipais de 

politicas pUblicas em relacao aos fundos municipais respectivos que possuam 

recursos vincuiados. 

NA° acoiho a Sugestao, por falta de clareza e por entende-la contraria ao principio 

constitucional da separacao de poderes, posto que impOe injustificada restricao 

competencia constitucionalmente outorgada ao Poder Executivo. 

A Sugestao no 23  se resume a uma justificativa, aparentemente vinculada a 

Sugestao no 22, apresentada peio mesmo autor. NA() acoiho a sugestao, por falta de 

ciareza. 

As Suciestoes no 26, 52 e 53  tern a mesrna autoria e sao identicas. Etas prop6em a 

alteracao do texto do inciso Vii do art. 10 do PLDO para "piano de aplicacao dos 

fundos municipais, apos previa aprovacao pelos conseihos municipais de politicas 

pUblicas em relacao aos fundos municipais das politicas pUblicas que possuam 

recursos vincuiados". 

Elas corrigem a tecnica da Sugestao n° 22, de outro proponente, que ievou ao seu 

nao acoihimento por falta de clareza. No entanto, verifico que essas sugestoes 

permanecem veiculando conteCido contrario ao principio constitucional da separacao 

de poderes, posto que imp6em injustificada restricao a competencia 

constitucionalmente outorgada ao Poder Executivo, o que impOe iguaimente o seu 

nao acoihimento. 
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A Suqestao no 38  a identica as sugestOes no 26, 52 e 53, somente divergindo quanto 

a autoria. Deixo de acolher a sugestao, posto que posterior a outra sugestao corn 

identico proposito. 

SUGESTOES N° 24, 27, 39 e 46:  

Essas sugestOes propOem modificagOes no "caput" do art. 40 do PLDO. 

A Suqestao no 24  prop6e a realizagao de audiencias publicas em cada uma das 

nove regionais e uma de forma consolidada na Camara Municipal de Belo Horizonte, 

para a prestagao de contas quadrimestral, a serem convocadas pela Comissao de 

Orgamento e Finangas Publicas. 

Estabelece a Lei Organica do Municipio, no paragrafo Onico do art. 21, que as 

diretrizes, metas e prioridades da Administragao municipal sera° definidas para cada 

Administragao Regional, sendo razoavel que a respectiva prestagao de contas 

quadrimestral seja igualmente apresentada corn dados regionalizados. Parece-me 

mais eficaz ao alcance desse objetivo que a audiencia pUblica quadrimestral 

permanega sendo realizada na Camara Municipal de Belo Horizonte, porem corn a 

previa disponibilizagao de informagOes e relatorios tecnicos regionalizados de 

cumprimento das metas do quadrimestre anterior. 

As Sugestoes n° 27 e 39,  ainda que de outros autores, sao identicas a Sugestao no 

24, o que leva ao nao acolhimento daquelas. 

A Suqestao no 46  é similar as demais, somente se diferenciando ao deixar de propor 

audiencia publica para a prestagao de contas quadrimestral na Camara Municipal. 

Ressalto, no entanto, que ela esta igualmente contemplada no encaminhamento por 

mim dado a Sugestao no 24. 

Acolho parcialmente a Sugestao n° 24, na forma de emenda que apresento, no 

sentido de contemplar a disponibilizagao de informagOes e relatorios tecnicos de 
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modo regionalizado, mantendo, porem, no edificio-sede da Camara Municipal de 

Belo Horizonte a audiencia publica. 

Deixo de acolher as Sugestoes no 27, 39 e 46, por identidade ou semelhanca corn a 

Sugestao n° 24. 

SUGESTOES N° 25, 28, 40 e 47: 

As Suqestties n° 25, 28 e 40, de autores diferentes, propoem a ampliacao de 5 para 

15 dias do prazo de divulgacao dos relatorios tecnicos a serem apresentados na 

audiencia pUblica quadrimestral de avaliacao do cumprimento de metas, e ainda a 

divulgacao dos relatorios nas regionais. 

A Sugestao no 47, de autoria diversa, propee a alteracao do prazo definido no PLDO, 

que passaria de 5 para 10 dias. 

As sugestoes reforcam a importancia de que os dados sejam previamente 

conhecidos e estudados para que possam ser melhor avaliados e debatidos na 

audiencia publica. 

Assim, a ampliacao do prazo de divulgacao — de 5 para 10 dias uteis — parece-me 

adequada ao exercIcio dos controles social e politico, representando urn ponto 

medio entre o prazo constante do PLDO e o proposto nas demais sugestOes 

populares. 

Quanto a divulgacao dos relatOrios nas regionais, entendo que o objetivo já se 

encontra alcancado corn a divulgacao desses no sitio eletronico oficial da PBH, 

sendo desnecessaria a modificacao desse formato. 

Corn essas consideracoes, acolho a Sugestao no 47 na forma de emenda que 

apresento, que deve ser compatibilizada corn a Sugestao no 24 incidente sobre o 

mesmo dispositivo do PLDO e deixo de acolher as demais unicamente por ja estar a 

ampliacao de prazo requerida contemplada corn o acolhimento da Sugestao no 47. 
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SUGESTOES N° 9 a 11, e 14:  

As sugestOes aqui reunidas prop6em acrescimos ao PLDO, sem identificar onde 

deveria ser feita a alteracao. 

A Sugestao no 9  propOe seja incluido, onde convier, a previsao de "revisao periodica 

do quadro de horario e do trajeto das linhas alimentadoras do BRT/Move, 

assegurando o direito ao transporte coletivo de qualidade a todos os usuarios dos 

bairros afetados". 

A Sugestao no 10  propOe seja incluido, onde convier, diretriz destinada a "prevenir e 

combater o assedio moral no servico pOblico por meio da elaboracao de cartilhas 

educativas, cursos, palestras e seminarios sobre o assunto nas unidades de 

trabalho. Instituir ainda o dia municipal de prevencao e combate ao assedio moral no 

servico public° promovendo campanhas nas diversas unidades da Administracao 

PCiblica". 

Essa materia ja foi debatida e aprovada por esta Camara Municipal quando do 

exame do Projeto de Lei no 314/2009, que "proibe o assedio moral no ambito da 

administracao pCiblica municipal e dá outras providencias". No entanto, a proposicao 

de lei foi vetada pelo Prefeito. 

A Sugestao no 11  propOe seja incluido, onde convier, a obrigacao de "disponibilizar, 

via internet, o inteiro teor de contratos de obras de construcao e reforma de Umeis e 

unidades de sat:1de, para permitir que a sociedade civil organizada fiscalize a 

execugao dos contratos colaborando corn a Administracao PUblica Municipal". 

A Sugestao no 14  propOe seja incluido, onde convier, a previsao de "implementacao 

de Centros Geriatricos de Saude". 

Essas sugestOes, embora relevantes, nao contem materia propria de Lei de 

Diretrizes Orcamentarias, razdo pela qual as acoiho na forma de indicacOes que 

apresento. 
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SUGESTOES N° 12, 13 e 15: 

As sugestOes aqui reunidas prop6em acrescimos ao PLDO, sem identificar onde 

deveria ser feita a alteragao. Essas sugestOes encontram 6bices legais, que 

impedem o seu acolhimento. 

A Suqestao no 12  propOe seja incluido, onde convier, a obrigacao de "incentivar a 

coleta seletiva, podendo ser criada contrapartida por meio de desconto em tributos 

municipais ou outras formas". 

O incentivo a coleta seletiva ja se encontra destacado como diretriz no inciso IX do 

art. 2° do PLDO, nao inovando a sugestao em relacao ao projeto de lei. 

No que diz respeito ao aludido desconto em tributos municipais, ha que se registrar 

que tal pratica configuraria a renuncia de receita, vedada pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal — Lei Complementar n° 101. 

A Suaestao no 13  propOe seja incluido, onde convier, a previsao de "revitalizacao 

ambiental de corregos e curso d'agua, oferecendo ainda meios de lazer e recreacao 

para a populacao". 

O objetivo da sugestao ja encontra previsao, como diretriz, no inciso IX do art. 2° do 

PLDO, nao inovando a sugestao em relacao ao projeto de lei. 

A Suqestao no 15  propOe seja incluido, onde convier, a previsao de "incentivar os 

condutores de veiculos automotores a pratica de caronas, podendo ser criada 

contrapartida por meio de desconto em tributos municipais ou outras formas". 

A materia nao a propria de LDO, o que leva ao seu nao acolhimento. Entretanto, 

esta Camara Municipal ja tern debatido a questao da carona solidaria em projetos de 

lei especificos, como o Projeto de Lei n° 3/2009, que "autoriza o Poder Executivo 

criar o Programa BH Educacao e Cidadania para Transito". 
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Ademais, conforme ja afirmado, o desconto em tributos municipais configuraria 

renuncia de receita, vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei 

Complementar no 101. 

Fundado nessas razOes, deixo de acoiher as Sugestoes no 12, 13 e 15. 

SUGESTOES N° 50 e 51:  

As sugestees promovem modificagOes nas metas fisicas e financeiras estabelecidas 

no PPAG. 

A Sugestao no 50  altera o numero de campanhas educativas para mobilidade urbana 

por bicicletas a serem realizadas e o orgamento destinado para essa subagao. 

A Sugestao no 51  altera a meta fisica de subacao relacionada corn o transporte 

seguro e sustentavel, ampliando o quantitativo de quilometros de ciclovias a serem 

feitos em 2017. 

Ocorre que essas propostas sao incompativeis corn o PPAG, por alterarem as metas 

all definidas, razao pela qual as acoiho na forma de indicagOes que apresento. 

SUGESTAO N° 6:  

A Sugestao n° 6  proprie a "criagao do Cidadao Usuario de Transporte Coletivo". 

Nao acoiho a Sugestao, por entender que já existem canals de comunicagao entre 

os usuarios do transporte coletivo e a PBH, tais como "Disque 156", gulches 

BHTrans no BH Resolve e "Fale conosco" no Portal da BHTrans. 

Esses canais devem ser prestigiados, a fim de que se tornem mecanismos eficientes 

de cooperagao entre os cidaddos usuarios do transporte pirblico e a BHTrans, sendo 

desnecessaria a adogao de nova estrutura corn o mesmo fim das ja existentes. 
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SUGESTAO N° 8:  

A Sugestao no 8  prop6e reajustes nos vencimentos-base dos professores ptiblicos 

municipais para a Educacao Infantil. 

Embora sensivel a demanda dos profissionais da educacao no Municipio, deixo de 

acolher essa sugestao, por nao ser a materia ali tratada pertinente a LDO. Alem 

disso, vale ressaltar que a demanda deve ser objeto de projeto de lei especifico, de 

autoria do Prefeito, a teor do que prescreve o art. 88, II, da Lei Organica do 

Municipio de Belo Horizonte. 

SUGESTAO N° 45:  

A Sugestao no 45  propoe a realizacao de audiencias publicas regionalizadas durante 

a tramitacao do Projeto de Lei do Orcamento Anual, a serem convocadas pela 

Comissao de Orcamento e Financas 

0 art. 48, paragrafo Clico, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, esclarece que a 

transparencia da gestao fiscal sera assegurada mediante o incentivo a participacao 

popular e a realizacao de audiencias publican durante os processos de elaboracao e 

discussao das leis de natureza orcamentaria. Corn isso, assegura o legislador a 

participacao popular ainda na elaboracao do Projeto de Lei do Orcamento Anual, 

sem minudenciar o modo como se darn essa participacao. 

Ocorre que o exiguo prazo destinado a tramitacao do Projeto de Lei do Orcamento 

Anual lamentavelmente acaba por inviabilizar a realizacao de audiencias publican 

regionalizadas por esta Comissao de Orcamento e Financas Publicas. Nesse 

contexto, o que a Comissao de Orcamento e Financas Publicas tern 

permanentemente buscado é a qualificacao do debate, por meio da promocao de 

cursos e oficinas, abertos a sociedade, para discussao das peps orcamentarias, e 

ainda a realizacao de audiencias pCiblicas no edificio-sede do Legislativo municipal. 
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0 Poder Executivo, por seu turno, dispeie de prazo muito mais alargado e de 

estrutura administrativa regionalizada, fatores que !he possibilitam a realizacao de 

audiencias pUblicas regionalizadas e o fomento ao debate do ciclo orcamentario. 

Pelo exposto, acolho parcialmente a Sugestao na forma de emenda que apresento, 

a fim de que o envio ao Poder Legislativo do Projeto de Lei do Orcamento Anual 

para 2017 e de Revisao do PPAG 2014-2017 seja precedido da realizacao de 

audiencias publicas regionalizadas. 

Avaliadas todas as Sugestoes apresentadas, de forma fundamentada, passo a 

registrar a minha: 

CONCLUSAO 

Pelo exposto, manifesto-me pelo acolhimento das SugestOes n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 47, 48, 49, 50 e 

51 na forma das proposicaes que apresento e que passam a fazer parte integrante 

deste parecer, e pelo nao acolhimento das SugestOes no 6, 8, 12, 13, 15, 22, 23, 25, 

26, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 52 e 53. 

Plenario das ComissOes, 14 de junho de 2016. 

V 	orge Santos 

Relator 

APROVADO 0 PARECER DO RELATOR. 

Plenario 	• 

 

a •eum o om ss o maErar.-  

AVULSOS DISTRIBUiDOS 

Em 

Responsavel 	la distribuicao 
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IN DIC/000 N° 	 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento 

Intern°, esta indicagao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir a criagao de 
aplicativo especifico a fim de otimizar o sistema de triagem, e o atendimento 

telefonico para orientagoes basicas sobre saude. 
Belo Horizonte, 13 de junho 2016. 

Vet- 	 r Jorge Santos 
Relator 

Comissao de Orgamento e Finangas Publicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR n° 01 - apresentada por Alexandre 
Marinho de Almeida, Matematico Computacional, a Comissao de Orgamento e 
Finangas Publicas, a partir da audiencia ptiblica realizada para discussao do projeto 
de lei de Diretrizes Orgamentarias — LDO/17, visa redugao de custos no tratamento 
de doengas e na triagem para o encaminhamento de pacientes aos centros de 

satide. 

Proposicao originaria de decisk 
da comissao relative ao(a) 

PAkAgjo  

no  tss  	

Ao Senhor 
Vereador Wellington Magalhaes 
Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 
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COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

EMENDA N° 	AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 
Originaria da sugestao popular n°: 1 

0 inciso I do art. 2° do Projeto de Lei no 1.950/16 passa a ter a seguinte redagao: 

I - aprimoramento dos investimentos na area da Saude, corn ampliacao da rede 
fisica, investimento nas unidades hospitalares, nos centros de saude e unidades de 

pronto atendimento, humanizacao dos servicos, promovendo a melhoria do 
atendimento da atencao basica e especializada, intensificacao da integracao corn as 
politicas de seguranca alimentar e esportes, promovendo o acesso da populacao de 
maior vulnerabilidade sociossanitaria a atividade fisica supervisionada, orientacao 
nutricional e desenvolvimento de acOes estruturantes de politicas de tratamento, 
prevencao e reinsercao social de dependentes quimicos de alcool e drogas e a 
prevencao de zoonoses endemicas, como a leishmaniose, por meio de campanhas 
educativas, com loco na educagio infantil e conforme orientacoes da Organizacao 
Mundial da Sabde; 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vere- • • Jorge Santos 
Relator 

Comissao de Orcamento e Finances PUblicas 

Proposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

in° 3 So 
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Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelancia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 
indicagao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir a inclusao de agues que 
garantam a gravagao e o compartilhamento de video-aulas na atualizagao, no 
aperfeigoamento e na qualificagao de professores e diretores de escolas municipais. 
Sugere-se, ainda, a criagao de agOes que incentivem a participagao da comunidade 
e das familias como voluntarios em suas areas de atuagao. 

Belo Horizonte, 13 de junho 2016. 

Vere 	orge Santos 
Relator 

Comissao de Orgamento e Finangas Publicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR no 02 - apresentada por Alexandre 

Marinho de Almeida, Maternatico Computacional, a Comissao de Orgamento e 
Finangas Publicas, a partir da audiencia publics realizada para discussao do projeto 
de lei de Diretrizes Orgamentarias — LDO/17, visa redugao de custos e aumento da 

qualidade do ensino corn melhor use da tecnologia. 

Ao Senhor 
Vereador Wellington Magalhaes 
Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 

Proposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

RA.41\ c-)  
° 	-30 /  (;  



Proposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

/te e t-r&■  
t3so  / 	 

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

COMISSAO DE OKAMENTO E FINANCAS PUBLICAS 

EMENDA N° 	 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

Originaria da sugestao popular n°: 2 

0 inciso II do art. 2° do Projeto de Lei no 1.950/16 passa a ter a seguinte redacao: 

"II - promocao do acesso a educacao basica, melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem, manutencao do conjunto de aciies dos programas Escola Integrada e 

EducacAo Infantil, corn requalificacao da rede fisica, atualizacao, aperfeicoamento e 

qualificacao de professores e diretores de escolas municipais, incentivo a 

participacao da comunidade e das familias no processo educativo, e na gestao das 

caixas escolares, prevencao e combate ao bullying nas escolas, corn a realizacao de 

seminarios e palestras junto a comunidade escolar, manutencao do Programa 

Sande na Escola, com major foco na conscientizacao na educacao infantil e 

intensificacao das acties conjuntas entre as outras politicas sociais do Municipio;" 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vereador rge Santos 

Relator 

Comissao de Orcamento e Financas Publicas 
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INDIC/000 N° 	 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 
indicacao a ser encaminhada ao Presidente da Empresa de Transportes e Transit° 
de Belo Horizonte - BHTRANS, para sugerir o incentivo a pesquisa e estudo da 
mobilidade urbana corn uso de novas tecnologias na forma de sensores, sistemas 
computacionais e aplicativos, flexibilizaoao para construcao de predios-garagem ern 
locais estrategicos, incentivos ao sistema home-office. 

Belo Horizonte, 13 de junho 2016. 

Vereado•rge Santos 
Relator 

Comissao de Oroamento e Finanoas Publicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR n° 03 - apresentada por Alexandre 
Marinho de Almeida, Matematico Computacional, a Comissao de Oroamento e 
Finanoas Publicas, a partir da audiencia publica realizada para discussao do projeto 
de lei de Diretrizes Oroamentarias — LDO/17, visa melhorar a mobilidade urbana corn 
o uso eficiente dos recursos. 

Proposicao originaria de decisao 
da cornissao relativa ao(a) 

no t,3 S) Ao Senhor 
Vereador Wellington Magalhaes 
Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 
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Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Intern°, esta 

indicagao a ser encaminhada a Policia Militar de Minas Gerais - PMMG, para sugerir 

a criagao de urn aplicativo que permita o envio de fotos para deniincias e para 

facilitar a triagem dos atendimentos. 

Belo Horizonte, 13 de junho 2016. 

Vereador Jorge Santos 

Relator 

Comissao de rgamento e Finangas POblicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR no 04 - apresentada por Alexandre 

Marinho de Almeida, Matematico Computacional, a Comissao de Orgamento e 

Finangas Publicas, a partir da audiencia publica realizada para discussao do projeto 

de lei de Diretrizes Orgamentarias — LDO/17, visa melhorar as condigees de 

seguranga publica no Municipio. 

Froposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

RinsAo Erk  

n°  f9S0 / 	 

Ao Senhor 

Vereador Wellington Magalhaes 

Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 
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Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 

indicacao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir a criagao de ambiente 

acoihedor ao empreendedor con., portal pr6prio da prefeitura para receber suas 

ideias e propostas e o fomento a economia solidaria e colaborativa. 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vereador/orge Santos 

././Relator 

Comissao de Orgamento e Finances PUblicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR no 05 - apresentada por Alexandre 

Marinho de Almeida, Matematico Computacional, a Comissdo de Orcamento e 

Finances PCiblicas, a partir da audiencia publica realizada para discussao do projeto 

de lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO/17, visa ao estimulo ao desenvolvimento 

econOmico do Municipio. 

Proposicao originaria de decisao 
da comissao relative ao(a) 

S■)  	 

Ao Senhor 

Vereador Wellington Magalhaes 

Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 
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INDICAcA0 N° 	 

 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 
indicagao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir, na Proposta de Revisao do 
PPAG 2014-2017, a ser encaminhada a este Legislativo, as Subagoes vinculadas 

Agao 2891 - Rede Propria de Cuidados Especializados Complementares a Saude —

Ambulatorial constante do Programa 241 — Recomego da Area de Resultado 001 —

Cidade Saudavel tenham as metas fisicas ampliadas conforme abaixo: 

Area de Resultado: Cidade Saudivel 

Programa Agio Subacao Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Meta 
Prevista 

2016 

241 — 
Recomego 

2891 - Rede 
Pr6pria de 
Cuidados 

Especializados 
Complementares 

a Saude — 
Ambulatorial 

0003 - 
Implantagao de 

novos 
CERSAMs-AD 

para Adultos 

Equipamento 
implantado 

Unidade 1 

0004 - 
Implantagao de 

novos 
CERSAMs - AD 

para 
Adolescentes 

Equipamento 

implantado 
Unidade 1 

0008 - Criagao 
do Programa de 

Atengao 
Domiciliar para 

usuario de 
drogas 

Programa 
implantado 

Unidade 1 
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Belo Horizonte, 13 de junho 2016. 

Vereado orge Santos 
Relator 

Comissao de Orcamento e Financas Publicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR n° 07 - apresentada por Bruno Alexander 
Vieira Soares, Promotor de Justica, a Comissao de Orcamento e Financas PUblicas, 
a partir da audiencia pOblica realizada para discussao do projeto de Lei de Diretrizes 
Orcamentarias — LDO/17, visa ampliar a Rede de Atencao Psicossocial para 
pessoas corn necessidades decorrentes de alcool, crack e outras drogas, uma vez 
que a populacao atendida é superior Aquela prevista na Portaria no 130, de 26 de 
janeiro de 2012. A Auditoria no 154 do Departamento Nacional de Auditoria do SUS 
e as fiscalizacoes da Promotoria de Justica de Defesa de SaCide confirmam a 

urgencia de incremento da Rede de Saude Mental do Municipio de Belo Horizonte. 

Proposicao originaria de decisao 
da co issao relative ao(a) 

moo_ 	,ge 1...  

c4'E)Co  /  0 G  

Ao Senhor 
Vereador Wellington Magalhaes 
Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 
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INDICAcAO N° 	 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 
indicacao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir a revisao periodica do quadro 
de horario e do trajeto das linhas alimentadoras do BRT/Move, assegurando o direito 
ao transporte coletivo de qualidade a todos os usuarios dos bairros afetados. 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vereado orge Santos 
Relator 

Comissao de Orcamento e Financas PUblicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR no 09 - apresentada por Wagner de Jesus 

Ferreira, servidor public° estadual, a Comissao de Orcamento e Financas PUblicas, 
a partir da audiencia publica realizada para discussao do projeto de lei de Diretrizes 
Orcamentarias — LDO/17, que, reconhecendo a melhoria que o servico trouxe, visa 
diminuir a insatisfacao dos usuarios cujos bairros foram afetados com a extincao de 
linhas, alteracao de itinerarios e reducao das viagens. 

 

Proposicao originaria de decisao 
da comissAo relativa ao(a) 

Ao Senhor 
Vereador Wellington Magalhaes 
Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 
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INDICAcA0 N° 	 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 
indicacao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir o combate ao assedio moral 
no servico pOblico, por meio da elaboracao de cartilhas educativas, cursos, palestras 
e seminarios sobre o assunto nas unidades de trabalho, bem como a instituicao do 
Dia Municipal de Prevencao e Combate ao Assedio Moral. 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Veread Jorge Santos 
Relator 

Comissao de Orcamento e Finances Publicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR n° 10 - apresentada por Wagner de Jesus 
Ferreira, servidor public() estadual, a Comissao de Orcamento e Finances Publicas, 

a partir da audiencia pUblica realizada para discussao do projeto de lei de Diretrizes 
Orcamentarias — LDO/17, que visa melhorar a qualidade de vide no ambiente de 
trabalho, evitando praticas que adoecam e humilhem o servidor, evitando licences 
medicas e melhorando a eficiencia no servico 

Ao Senhor 
Vereador Wellington Magalhaes 

Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 

Proposicao originaria de decisao 
da comissao relative ao(a) 

n°  i.co /  Z(  

 



Proposicao origintria de decisao 
da comissao relative ao(a) 

(1A) 	 ‘k  

n° 	/  I  
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Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 

indicacao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir a disponibilizacao, via 

internet, do inteiro teor de contratos de obras de reforma e construcao de Unidades 

Municipais de Educacao Infantil e Unidades de Sailde, para permitir que a sociedade 

civil organizada fiscalize a execucao dos contratos. 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vere 	Jorge Santos 

Relator 

Comissao de Orcamento e Finances Publicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR no 11 - apresentada por Wagner de Jesus 

Ferreira, servidor pUblico estadual, a Comissao de Orcamento e Finances Publicas, 

a partir da audiencia publica realizada para discussao do projeto de lei de Diretrizes 

Orcamentarias — LDO/17, que visa permitir que a sociedade civil colabore corn a 

Administracao Pt:Italica Municipal na fiscalizacao das obras, vez que os moradores 

tern interesse direto na sua conclusao. 

Ao Senhor 

Vereador Wellington Magalhaes 

Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 
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Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 

indicagao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir a implementagao de Centros 

Geriatricos de Sakle. 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vere- 	 orge Santos 

Relator 

Comissao de Orgamento e Finangas Publicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR no 14 - apresentada por Wagner de Jesus 

Ferreira, Servidor PUblico Estadual, a Comissao de Orgamento e Finangas Publicas, 

a partir da audiencia publica realizada para discussao do projeto de lei de Diretrizes 

Orgamentarias — LDO/17, visa sugerir centralizar e canalizar recursos da satide para 

a populagao idosa de forma a garantir sua qualidade de vida, humanizaga"o do 

atendimento e assegurar sua dignidade. 

Proposick originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

RAA y\-% k4  

n° 	CO / 	  

Ao Senhor 

Vereador Wellington Magalhaes 

Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

INDIC/000 N° 	 

DIRLEG 
	

FL. 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelancia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 

indicacao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir a implantacao de identificacao 

digital, Unica e integrada do cidadao na Administracao Publica Municipal. 

Belo Horizonte, 13 de junho 2016. 

Veread orge Santos 

Relator 

Comissao de Orcamento e Finangas PCiblicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR n° 16 - apresentada por, Alexandre 

Marinho de Almeida, Matematico Computacional, a Comissao de Orcamento e 

Financas PUblicas, a partir da audiencia publica realizada para discussao do projeto 

de Lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO/17, visa a implantacao de identificacao 

unica e digital/eletronica de cada cidadao, permitindo o cruzamento de informacOes, 

sistematizacao e integracao de todos os servicos prestados aos cidadaos pelo 

Municipio. 

Proposigao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

Rrlio  

n° 	 / 1 Co 

Ao Senhor 

Vereador Wellington Magalhaes 

Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

INDICAcA0 N° 	 

DIRLEG 
	

FL. 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 
indicagao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir que o Municipio solicite 

iniciativa privada a apresentacao de propostas e ou estudos para a transformacao 
de favelas em bairros, permitindo a verticalizacao, corn o assentamento das familias. 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Veread•orge Santos 
Relator 

Comissao de Orcamento e Financas POblicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR no 17 - apresentada por, Alexandre 
Marinho de Almeida, Matematico Computacional, a Comissao de Orcamento e 
Financas Pirblicas, a partir da audiencia publics realizada para discussao do projeto 
de Lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO/17, visa solucionar o problema das vitas e 
favelas no Municipio corn a seguinte sugestao: - proprietarios dos terrenos: 
receberiam uma indenizacao pelo terreno invadido. - Prefeitura: flexibilizaria as 
regras de construcao, permitindo pequenas moradias (equivalentes aos padrOes 
encontrados nas favelas) e predios mais altos, de forma que a verticalizacao permita 

o acolhimento das familias. Cadastro centralizado dos beneficiados, para que nao 
vendam/aluguem seus imOveis e voltem a invadir outras terras. - Moradores: 
receberiam uma moradia de baixo padrao, ou poderiam pagar/financiar a diferenca 
para possuirem urn imovel melhor. - Setor de construcao civil: faria todo o 
investimento no empreendimento e lucraria corn a venda das demais unidades 
habitacionais. 

Ao Senhor 

Proposicao originada de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

11,0,)sek 4,e Le:k  
0 	So  /  (?  

     

     



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

DIRLEG 
	

FL . 

Vereador Wellington Magalhaes 

Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 



Proposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

INDICACAO N° 	 

DIRLEG I  FL. 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 
indicacao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir o aprimoramento do processo 
do Orcamento Participativo, incluindo a melhoria das ferramentas digitais de 
participacao do cidadao. 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Veread•Jorge Santos 
Relator 

Comissao de Orcamento e Financas P0blicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR n° 18 - apresentada por, Alexandre 
Marinho de Almeida, Matematico Computacional, a Comissao de Orcamento e 

Financas P0blicas, a partir da audiencia pCiblica realizada para discussao do projeto 
de Lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO/17, visa contribuir corn a construcao de 
propostas para a cidade, de forma colaborativa, por meio de urn portal oficial. A 
cidade possui muitas iniciativas isoladas e pouco coordenadas. Bons projetos 
poderiam ser desenvolvidos colaborativamente, sociedade e PBH, dentro de urn 
ambiente digital onde o cidadao participe ativamente das discussOes, contribuindo 
corn o desenvolvimento da cidade. 

Ao Senhor 
Vereador Wellington Magalhaes 
Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON IE 

INDICAgA0 N° 	 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 

indicagao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir na Proposta de Revisao do 

PPAG 2014-2017 a ser encaminhada a este Legislativo, a inclusao de programa de 

conscientizagdo ambiental na Educagao Infantil. 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Veread Jorge Santos 

Relator 

Comissao de Orgamento e Finangas Publicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR n° 19 - apresentada por, Alexandre 

Marinho de Almeida, Maternatico Computacional, a Comissao de Orgamento e 

Finangas Pilblicas, a partir da audiencia pCiblica realizada para discussao do projeto 

de Lei de Diretrizes Orgamentarias — LDO/17, visa a implantagao de programa de 

conscientizagao ambiental na Educagdo Infantil. As criangas, ainda em formagao, 

absorvem melhor os ensinamentos e os transmitem a seus familiares e comunidade. 

Proposicao originada de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

cao  

n°  ts'3 	/ 
Ao Senhor 

Vereador Wellington Magalhaes 

Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

DIRLEG 	FL. 

INDICAcA0 N° 	 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 

indicacao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir o apoio ao cultivo de hortas 

para prover alimento e fonte de renda. 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vere • r Jorge Santos 

Relator 

Comissao de Orcamento e Financas PUblicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR n° 20 - apresentada por Alexandre 

Marinho de Almeida, Maternatico Computacional, a Comissao de Orcamento e 

Financas PUblicas, a partir da audiencia pUblica realizada para discussao do projeto 

de lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO/17, visa ensinar a populacao tecnicas para 

plantio vertical e fornecer insumos a preco de custo para os interessados, que 

levaria a reducao de custos indireta corn saude pirblica, corn uma melhor 

alimentacao da sociedade, corn mais produtos de qualidade disponiveis para 

consumo e menor ingestao de produtos industrializados. 

Ao Senhor 

Vereador Wellington Magalhaes 

Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 

[

Proposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

n°  I DSO  /  (;)  

 



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

DIRLEG 
	

FL . 

COMISSAO DE ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS 

EMENDA N° 	AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

Originaria da sugestao popular n°: 21 

0 inciso XI do art. 2° do Projeto de Lei no 1.950/16 passa a ter a seguinte redageo: 

XI - promocao, apoio e incentivo a formaceo cultural e ao acesso da populaceo, 

especialmente da crianga, aos bens e atividades culturais de forma integrada as 

outras politicas sociais do Municipio, promocao, apoio e financiamento das 

iniciativas de clink) e produce() artistico-culturais da sociedade corn enfase na 

cultura popular, promocao de medidas de preservaceo dos marcos e espacos de 

referencia simbolica e da histOria da cidade e recuperaceo e valorizacao do 

patrimonio cultural; 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vereador orge Santos 

Relator 

Comissao de Orcamento e Financas Publicas 

Proposicao origintria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

A,o 	gs( LsZi  



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

I DIRLEG 
	

FL. 

COMISSAO DE ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS 

EMENDA N° 	AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

Originaria das sugestOes populares n°s: 24 e 47 

0 art. 40 do Projeto de Lei no 1.950/16, passa a ter a seguinte redagao: 

"Art. 40 - No inicio de cada quadrimestre do exercicio de 2017, apOs a publicacao 

dos relatorios dispostos no art. 55 da Lei Complementar no 101/00, o Executivo 

demonstrara e avaliara o cumprimento de metas fiscais do quadrimestre anterior por 

meio de relatorios tecnicos, incluindo versao simplificada e regionalizada destes, 

em audiencia pOblica convocada pela Comissao de Orcamento e Financas PUblicas 

da CMBH." 

§ 1° - Nos 10 (dez) dias Oteis anteriores a audiencia publica prevista no caput deste 

artigo, o Executivo fara publicar no Diario Oficial do Municipio e divulgara no sitio 

eletronico da PBH os relatorios tecnicos, incluindo suas versOes simplificadas, que 

serao apresentados a Comissao de Orcamento e Financas PUblicas da CMBH." 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vereador • rge Santos 

' Relator 

Comissao de camento e Financas PUblicas 

Proposicao originada de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

ruol\k,  

n°  laS0  / 	(:)  



Proposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

no 

SO / 1j) 

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

EMENDA N° 	 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

DIRLEG 
	

FL . 

Originaria da sugestao popular n°: 30 

0 inciso VII do art. 2° do Projeto de Lei no 1.950/16 passa a ter a seguinte redacao: 

"VII - fortalecimento da politica habitacional de interesse social por meio do 

Programa Minha Casa Minha Vida e do Programa Vila Viva, com priorizacao da 

conclusao das obras desses programas je contratadas, corn viabilizacao de 

novas moradias, de novos reassentamentos e de meihorias urbanisticas e 

ambientais, corn eliminacao de areas de risco geologico muito alto e alto, corn 

regularizacao urbanistica e titulacao das unidades habitacionais de vilas e favelas;" 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Verea• e Jorge Santos 

Relator 

Comissao de Orcamento e Financas PUblicas 



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 	I E 

INDICAcA0 N° 	 

DIRLEG 
	

FL. 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 

indicacao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir apoio urbanistico e a 

prestagao de servicos pUblicos nas novas ocupacties urbanas estabelecidas. 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vereadot orge Santos 

Relator 

Comissao de • rcamento e Financas PUblicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR no 30 - apresentada por, Nemer Sanches 

de Souza, Ativista — ObservatOrio Social de Belo Horizonte, a Comissao de 

Orgamento e Financas Piiblicas, a partir da audiencia pUblica realizada para 

discussao do projeto de Lei de Diretrizes Orgamentarias — LDO/17, objetiva que a 

Prefeitura regularize e de apoio a populacao das ocupacties urbanas estabelecidas, 

realizando a prestacao de servicos pUblicos naquelas localidades, instalando 

equipamentos publicos onde for viavel em funcao da quantidade de moradores e 

da disponibilidade de outros equipamentos publicos na regiao, trabalhando pela 

viabilizacao de financiamento para aquisicao de materials que os cidadaos das 

ocupacties precisam utilizar para realizar as obras de forma comunitaria e 

solidaria/cooperativa, ressaltando que as ocupagoes urbanas possuem urn carater 

social diferente por envolver os cidadaos que delas participam em acOes solidarias, 

apoiadas por atores sociais e pelas academias, garantindo assim o inicio da 

construcao de um novo paradigma para o tema habitacOes populares e deficit 

habitacional. A expectativa a que na proxima gestao (e durante a campanha 

eleitoral) seja elaborado um novo plano/modelo para se tratar do assunto, corn a 



 

DIRLEG I  FL. I  
CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

premissa de que a sociedade é capaz de construir sua prOpria moradia e sua vida de 

forma mais adequada e economicamente viavel, baseada na utilizagao solidaria e 

racional dos recursos publicos investidos na politica habitacional. 

Proposicao origintria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

n°  ISSO  /  ‘ CD  

Ao Senhor 

Vereador Wellington Magalhaes 

Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 



Proposicao origiriaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

. ",•\)041.v."0  

n°  3 S  / 	 

Vereador rge Santos 

Relator 

Comissao d rcamento e Financas PUblicas 

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

DIRLEG 	FL. 

 

COMISSAO DE ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS 

EMENDA N° 	AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

Originaria da sugestao popular n°: 31 

0 inciso VIII do art. 2° do Projeto de Lei no 1.950/16 passa a ter a seguinte redacao: 

VIII - aprimoramento do processo do Orcamento Participativo para definicao das 

prioridades de investimento e realizacao de noes que resultem na conclusao de 

obras aprovadas nos anos anteriores, definicao das demandas sociais que 

exigem novos investimentos, ampliaceo e aperfeicoamento da participacao da 

sociedade civil na gestao da cidade, melhoria da articulacao das instancias 

participativas e aumento da integragao corn os instrumentos de planejamento e 

gestao, garantindo a transparencia, a justica social e a excelencia da gestao ptIblica 

democratica, participativa e eficiente; 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 



Proposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

 

LQA • 

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON I E 

INDICAcA0 N° 	 

DIRLEG 
	

FL. 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 

indicagao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir na Proposta de Revisao do 

PPAG 2014-2017 a ser encaminhada a este Legislativo, a inclusao de acOes que 

garantam o servico de coleta seletiva em todos os bairros, corn insercao solidaria 

dos catadores de materiais reciclaveis, apoiada em ampla campanha de educacao 

ambiental, alem de acOes que assegurem a realizacao de campanha educativa que 

vise eliminar qualquer forma de sofrimento imposta aos seres nao humanos 

sencientes. 

Belo Horizonte, 13 de junho 2016. 

Vereado Irge Santos 

Relator 

Comissao de Orcamento e Financas PUblicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR n° 32 - apresentada por Nemer Sanches, 

ativista do Observatorio Social de Belo Horizonte, a Comissao de Orcamento e 

Financas Publicas, a partir da audiencia ptiblica realizada para discussao do projeto 

de lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO/17, que visa garantir politicas de educacao 

ambiental que preparem a populacao para a coleta seletiva solidaria em toda 

Cidade. Corn essas diretrizes, espera-se, ainda, a sustentabilidade no trato corn os 

residuos solidos e a eliminacao de qualquer maltrato imposto aos seres vivos nao 

humanos sencientes. 

Ao Senhor 

Vereador Wellington Magalhaes 

Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

COMISSAO DE ORCAMENTO E FINAKAS PCJBLICAS 

EMENDA N° 	AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

Originaria da Sugestao Popular n° 33 

0 inciso XII do art. 2° do Projeto de Lei no 1.950/16 passa a ter a seguinte redacao: 

"XII - fomento a articulacao entre o Municipio de Belo Horizonte e os municipios da 

Regiao Metropolitana, por meio de instrumentos diversos de parcerias, de forma a 

canalizar esforcos e compartilhar recursos tecnicos, politicos e financeiros para 

discussao da integracao do transporte metropolitano, da promocao do saneamento 

ambiental, da integragao dos pianos municipais de residuos solidos e da 

expansao da coleta seletiva corn inclusio social para todos os municipios que 

integram a Regiao Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, do desenvolvimento 

economico e da promocao da governanca metropolitana inovadora e ancorada em 

institucionalidades que privilegiem a integracao e a associacao entre as cidades, 

promovendo o desenvolvimento integrado da regiao e a melhoria das condicees de 

vida da populacao metropolitana." 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

ado/Vere 	orge Santos , 
Relator 

Comissao de Orcamento e Financas Publicas 

Proposicao originaria de decisao 
da comissao relative ao(a) 

Rq,0 	-gO  

no  13So  /  tC).  



Proposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

3S0   / 	 

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

EMENDA N° 	AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

Origin aria da sugestao popular n°: 34 

Fica acrescida ao item 1.9 do Anexo I do Projeto de Lei no 1.950/16 a Subacao 0007 

- Campanha de Prevencao de Leishmaniose em Centros de Saude vinculada a AO° 

2829 — Vigilancia em SaCide do Programa 028 — Vigilancia em Sailde da Area de 

Resultado 001 — Cidade Saudavel: 

Area de Resultado: Cidade SaudIvel 

Programa Aga° Subacao Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Meta 

Prevista 

2017 

028 - 

Vigilancia 

em SaCide 

2829 - Vigilancia 

em Sailde 

0007 - 

Campanha de 

Prevencao de 

Leishmaniose em 

Centros de 

Saiide 

Centro 

corn 

campanha 

implantada 

Percentual 

de 

execucao 

100 

Belo Horizonte, 13 de junho 2016. 

Vere 	J • rge Santos 

Relator 

Comissao de Orgamento e Finangas Publicas 



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON l'E 

DIRLEG 
	

FL. 

‘4:41 

COMISSAO DE ORCAMENTO E FINANCAS POBLICAS 

EMENDA N° 	 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

Originaria das sugestoes populares n° 35 e 36 

Fica acrescida no item 1.9 do Anexo I do Projeto de Lei n° 1.950/16, na Area de 

Resultado Cidade Sustentavel, a Agao 2877 — Gestao Intersetorial da Politica 

Municipal de Protegao Animal corn as subagoes 0002 — Realizagao de Feiras de 

Adogao de Caes e 0004 — Forum de Belo Horizonte ern Defesa dos Direitos 

Animals, seus respectivos produtos, unidades de medida e metas para 2017: 

Area de Resultado: Cidade Sustentivel 

Programa Agao Sunni° Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Meta 

Prevista 

2017 

232 — 

Movimento 

Respeito 

por BH 

2877 — Gestao 

Intersetorial da 

Politica Municipal 

de Protegao 

Animal 

0002 — Realizagao 

de Feiras de 

Adogao de Caes 

Feira 

realizada 
Unidade 144 

0004 —Forum de 

Belo Horizonte em 

Defesa dos 

Direitos Animals 

FOrum 

realizado 
Unidade 1 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vere. • • orge Santos 

Relator 

Comissao de Orgamento e Finangas POblicas 

Proposicao originaria de decisao 
da comissao relative ao(a) 

n° 	S 	/  (3.  



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 	I E 

DIRLEG 
	

FL. 

INDICAcA0 N° 	 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelancia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 

indicacao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir a inclusao da Subacao 

"Capacitacao de carroceiros para atuarem corn a coleta, tratamento e destinacao de 

resIduos salidos" (Programa 228 — Coleta, Tratamento e destinacao de Residuos 

SOlidos, Area de Resultado 009 — Cidade Sustentavel) na Proposta de Revisao do 

Plano Plurianual de Agao Governamental — PPAG 2014-2017. 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Verea 	orge Santos 

Relator 

Comissao de Orcamento e Financas PrIblicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR n° 37 - apresentada por Adriana Torres 

Ferreira, IntegranteNoluntaria do Movimento Nossa BH, a Comissao de Orcamento 

e Financas Publicas, a partir da audiencia publica realizada para discussao do 

projeto de lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO/17, visa capacitar os carroceiros 

para que atuem nas condicOes estabelecidas pelas diretrizes da Politica Municipal 

de Utilizacao Sustentavel dos Veiculos de Tracao Animal, de acordo corn o Decreto 

Municipal n° 16.270/2016. 

Ao Senhor 

Vereador Wellington Magalhaes 

Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 

Proposicao originaria de decisao 
	 da comissao relativa ao(a) 

1)-e\\  

n°03 	/ 	 



Proposicao origintria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

Q.c.)  
A/04 'D  1-QA 

 

	 tk)  

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

COMISSAO DE OKAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

EMENDA N° 	 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

Originaria da sugestao popular n°: 45 

0 Paragrafo Unico do art. 11 do Projeto de Lei no 1.950/16 passa a ter a seguinte 

redacao: 

"Paragrafo Cinico - Durante a tramitacao do PLOA para o exercicio de 2017, serao 

assegurados a transparencia e o incentivo a participagao popular, mediante a 

realizacao de audiencias publicas regionalizadas convocadas pela Comissao de 

Orcamento e Financas Pitlicas da CMBH." 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vpa r Jorge Santos 

Relator 

Comissao de Orcamento e Financas Publicas 



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 	IE 

DIRLEG 

‘'4 1 
COMISSAO DE ORcAMENTO E FINAKAS PUBLICAS 

EMENDA N° 	 AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

Originaria da sugestao popular n°: 48 

Fica alterado no item 1.9 do Anexo I do Projeto de Lei no 1.950/16, na Area de 

Resultado Educagao, a meta prevista para 2017 da subacao 0001- Construcao 

Ampliacao e Reforma de Unidades de Ensino, Acao 1211 - Construcao Ampliagao e 

Reforma de Unidades de Ensino no Programa 205 - Expansao da Educacao Infantil: 

Area de Resultado: Educagao 

Programa Aga° Subacao Produto 
Unidade de 

Medida 

Meta 

Prevista 

2017 

205 — 

Expansao 

da 

Educacao 

Infantil 

1211 — 

Construcao, 

Ampliagao 

e Reforma 

de 

Unidades 

de Ensino 

0001 — 

Construcao 

Ampliacao 

e Reforma 

de 

Unidades 

de Ensino 

Umei/ 

Escola 

Infantil 

reformada/ 

implantada 

Unidade 12 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vereado orge Santos 

7 	Relator 

Comissao de Orcamento e Finangas PUblicas 

Proposicao originaria de decisao 
da comissao relative ao(a) 

IRroz) 	LQ,.  

n° 	SO/ 	 



Proposicao originaria de decisao 
da comissao relativa ao(a) 

ruo4\o  
,  sQ,  	 

orge Santos 

Relator 

Comissao de Orgamento e Finangas POblicas 

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

COMISSAO DE ORQAMENTO E FINAKAS POBLICAS 

EMENDA N° 	AO PROJETO DE LEI N° 1.950/16 

Originaria da sugestao popular n°: 49 

Fica alterado no item 1.9 do Anexo I do Projeto de Lei no 1.950/16, na Area de 

Resultado Educagao, a meta prevista para 2017 da subagao 0001 — Administragao 

da Educagao Infantil, Agao 2542 - Administragao da Educagao Infantil, no Programa 

140 - Gestao e Operacionalizagao da Politica Educacional: 

Area de Resultado: Educagao 

Programa AO() Subagao Produto 

Unidad 

e de 

Medida 

Meta 
Previst 

a 2017 

140 — Gestao e 

Operacionalizaga 

o da Politica 

Educacional 

2542 — 

Administraga 

o da 

Educagao 

Infantil 

0001 — 

Administraga 

o da 

Educagao 

Infantil 

Aluno 

matriculad 

o 
Pessoa 45.698 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

INDICAcA0 N° 	 

DIRLEG 	FL. 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 
indicacao a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir, na Proposta de Revisao do 
PPAG 2014-2017, a ser encaminhada a este Legislativo, a inclusao da realizacao de 
campanhas educativas para mobilidade urbana, corn orcamento de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), incentivando o use de bicicletas, tendo como meta 

fisica duas campanhas ao longo do ano, sendo uma em cada semestre. 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Ver 	 orge Santos 

Relator 
Comissao de Orcamento e Financas POblicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR n° 50 - apresentada por Guilherme Lara 
Camargos Tampieri, a Comissao de Orcamento e Financas PCiblicas, a partir da 
audiencia publics realizada para discussao do projeto de lei de Diretrizes 
Orcamentarias — LDO/17, que visa contribuir para o alcance da meta prevista pela 
BHTRANS de ter, ate 2020, 6% de viagens em Belo Horizonte feitas por bicicletas, e 

meihorar a segurancas daqueles que optarem por este tipo de transporte. 

Ao Senhor 
Vereador Wellington Magalhaes 
Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

DIRLEG 
	

FL. 

INDIC/000 N° 	 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excelencia, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta 
indicageo a ser encaminhada ao Prefeito, para sugerir, na Proposta de Revisao do 
PPAG 2014-2017 a ser encaminhada a este Legislativo, a revise° da meta fisica 
prevista na Subagao 0001- Agao 1393 — Transporte Seguro e Sustentavel, 
aumentando-a para 100 quilometros de ciclovias implantadas em 2017. 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2016. 

Vereado orge Santos 
Relator 

Comissao de Orgamento e Finances Pilblicas 

JUSTIFICATIVA - SUGESTAO POPULAR no 51 - apresentada por Guilherme Lara 

Camargos Tampieri, a Comissao de Orgamento e Finances Pilblicas, a partir da 
audiencia publica realizada para discussao do projeto de lei de Diretrizes 

Orgamentarias — LDO/17, que visa contribuir para o alcance da meta prevista pela 
BHTRANS de ter, ate 2020, 6% de viagens em Belo Horizonte feitas por bicicletas e 
melhorar a segurangas daqueles que optarem por este tipo de transporte. 

Ao Senhor 
Vereador Wellington Magalhaes 
Presidente da Camara Municipal de Belo Horizonte 
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