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DIRETORIA ADJUNTA DO PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

Assessoria de Informaçao Prévia

INFORMAçAO PREVIA N O 31/97

1 OBJETO
Projeto de Lei n° 1.284/97, de autoria do Deputado Jorge Eduardo de

Oliveira, publicado no "Minas Gerais" em 3/7/97.

2- ASSUNTO
A proposicao modifica o inciso VII do art. 8 1 da Lei n o 11.397, de 6

de janeiro de 1994, que dispOe sobre o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -
e dá outras providëncias.

3- SITUAçAO ATUAL
0 dispositivo que se objetiva alterar tern a seguinte redação:
"Art. 80 .........................................

I- ..............................................
Vii - 3(três) representantes da sociedade civil, membros do Conseiho

Esradual dos Direitos da Criança e do Adolescente, indicados em plenOria do Orgao.".

4- PONTOS DE ATENçAO
0 Grupo Coordenador do Fundo para a Infância e a Adolescência -

FIA - tern as seguintes atribuicOes:
"a) elaborar a poiltica geral de aplicação dos recursos, fixar diretrizes

e prioridades e aprovar o cronograma previsto;

b) recomendar ao gestor a readequacAo ou a extinçao do fundo,
quando necessrio;

c) acompanhar a execucao orcamentthia do fundo" (art. 40, ifi, (ia
Lei Complernentar n° 27, de 18/1/93);
• d) autorizar a cauçAo dos "direitos creditários dos fundos para garantir
emprstimos a serem contratados corn instituiçOes nacionais e internacionais", desde que
os recursos dos empréstimos sejam destinados a implementacão de programas e projetos
voltados para o desenvolvimento do Estado (art. 11 cia supracitada lei, corn a redação
dada pela Lei Complementar n° 36, de 19/1/95),
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e) aprovar o piano de aplicacao dos recursos e acompanhar a sua
execucão (art. 8°, parágrafo tinico, da Lei n° 11397, de 7/1/94).

0 projeto em exame pretende que os trêS representantes da sociedade
civil na coordenação do Fundo da Crianca e do Adolescente - FIA - sejam indicados
nao sO pelo Conseiho Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente, como a lei
hoje determina, mas que dois assentos passem a ser indicados pelo Servico Social da
Indüstria - SESI e pelo Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI. Os
outros seis membros do Grupo Coordenador continuariam a ser aqueles que a lei hoje
determina.

5- TRAMITAçAO
0 projeto foi distribuldo as ComissOes de Constituicão e Justiça e de

Sailde e Ação Social e tramita em dois turnos.

Data de elaboracao: 2/9/97
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