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O Brasil comemora, neste ano, o 200 aniversário da Constituição Fede-
ral, a nossa Constituição Cidadã, conforme a denominou o saudoso
deputado Ulysses Guimarães. O processo de reconstrução das institui-
ções democráticas aprofundou-se posteriormente com a promulgação
das novas constituições estaduais e das leis orgânicas municipais. As-
sim, no próximo ano, estaremos comemorando também o 200 aniver-
sário da Constituição Mineira que, adotando parâmetros semelhantes,
abriu caminhos institucionais para a efetiva reconstrução da democra-
cia em nosso Estado.
Desde a promulgação das duas cartas constitucionais, a Assembléia
Legislativa de Minas, retomando prerrogativas que lhe ficaram suprimidas
pelo regime militar por mais de duas décadas, vem construindo alternati-
vas e aprimorando seu trabalho para cumprir as funções que lhe cabem
entre os poderes constituídos, como as de elaborar e aperfeiçoar as leis,
de fiscalizar os atos do Executivo e de representar a população na defesa
de seus interesses.
Neste último aspecto, a Casa adotou, progressivamente, a diretriz de in-
corporar à prática da democracia representativa o estímulo à democra-
cia participativa, abrindo canais de interlocução com a sociedade e estabe-
lecendo com ela parcerias nos trabalhos de reflexão e elaboração das
políticas públicas.
Dentre as iniciativas implementadas com esse objetivo, destacam-se as
audiências e os debates públicos realizados pelas comissões permanen-
tes da Casa, os seminários legislativos, os fóruns técnicos, os ciclos de
debates e as conferências estaduais, a criação da TV Assembléia, os pro-
gramas de comunicação dirigidos à sociedade e as diversas atividades
voltadas para a formação da cidadania.
As audiências públicas de revisão do Plano Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG), que esta Casa estará realizando, juntamente com o Poder
Executivo e com efetiva participação de representantes de entidades ci-
vis, constituem mais uma iniciativa de grande relevância nesse processo
de interlocução com a sociedade e de atenção a suas demandas.
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Como se sabe, o PPAG, associado a outros instrumentos de planejamento,
é fundamental para orientar as ações de governo com vistas a promover o
desenvolvimento do Estado, por meio do levantamento das necessidades
e potencialidades de todas as suas regiões e da implantação de projetos
estruturaclores nas diversas áreas que repercutem na qualidade de vida
da população.
Estamos, portanto, diante de mais urna oportunidade ímpar de analisar e,
onde for necessário, reorientar o planejamento do Estado, com a finalida-
de de alcançarmos um desenvolvimento equilibrado e sustentável.

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

4 Espírito de cidadania
A participação da sociedade no processo de revisão do PPAG, em que se
define como e quanto a Administração Pública pretende investir em cada
região do Estado, é fundamental. Por isso, a ação já tradicional da Assem-
bléia Legislativa de levar as discussões sobre o PPAG para cidades do
interior de Minas Gerais é uma forma eficaz de garantir que a sociedade,
por meio de audiências públicas, tenha a oportunidade de sugerir mudan-
ças nos programas do governo, incorporando propostas que atendam às
reais necessidades de cada região, em todas as áreas.
A parceria no debate do Orçamento e do PPAG entre o Executivo e a
Assembléia Legislativa, que está sempre disposta a colaborar com pro-
gramas pautados pela participação pública e pelo debate, fortalece o espí-
rito de cidadania. Com isso, o Poder Legislativo reafirma seu papel de
fiscalizar o Executivo e de contribuir para a elaboração de políticas públi-
cas em benefício da população.

Deputado Zé Maia
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
da Assembléia Legislativa

4



PPAG 2008-2011

PPAG participativo
A Assembléia Legislativa de Minas tem criado mecanismos de participação
cada vez maior da sociedade organizada na formulação de políticas públi-
cas. Nesse esforço, ganham destaque as audiências públicas para debate
das leis orçamentárias, iniciadas em 2003, com a criação da Comissão de
Participação Popular. O PPAG deixa, assim, de ser um planejamento es-
tanque para ganhar vida, dinamismo, e possibilitar o acompanhamento de
sua execução por parte de entidades e movimentos sociais.
Nessas audiências, os participantes têm oportunidade de debater o
planejamento do governo e de apresentar, por escrito, suas propostas de
alteração. As propostas são analisadas, na Assembléia, pela Comissão de
Participação Popular e depois encaminhadas à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Por meio dessa participação, poderes públicos
e sociedade organizada partilham da construção de leis que permitirão
aproximar as ações governamentais dos anseios populares, conferindo
mais transparência a essa formulação.

Deputado André Quintão
Presidente da Comissão de Participação Popular da Assembléia Legislativa

Atualizações e ajustes
A revisão do PPAG é um importante instrumento que o governo de Minas
utiliza para fazer as atualizações e ajustes necessários ao Plano Plurianual.
O PPAG, como sabemos, é o planejamento dos investimentos que o Esta-
do fará a médio prazo. Deve-se ao planejamento o sucesso das políticas
públicas do governo de Minas e o crescimento do Estado de Minas Gerais
bem acima da média nacional.

Deputado Lafayette de Andrada
Membro da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa e Relator
do Projeto de Revisão do PPAG 2008-2011
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O sistema orçamentário é o Conjunto de leis que compõem o Orçamento
público. Por meio dessas leis, o governo define como pretende gastar o
dinheiro arrecadado por meio de tributos pagos pela sociedade e de ou-
tras fontes de receita.
O Poder Executivo encaminha à Assembléia Legislativa de Minas Gerais quatro
projetos referentes ao planejamento e orçamento públicos, que, depois de apro-
vados pelos deputados, tornam-se leis: o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado (PMDI), o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), a Lei de
Diretrizes Orçamenta rias (IDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

X Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI)
Previsto pela Constituição Estadual, é o instrumento de planejamento de
longo prazo da Administração Pública e serve de parâmetro para a elabo-
ração dos outros instrumentos de planejamento, entre eles o Plano
Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Sua principal função é definir a visão de futuro e as diretrizes ou objetivos
estratégicos do governo. Em 2007, a Assembléia de Minas aprovou o
PMDI 2008-2023.
O PMDI define 11 áreas de resultados, ou seja, as áreas prioritárias de
atuação do Estado, onde serão concentrados os melhores esforços e re-
cursos. Dois pilares organizam a Administração Pública para garantir a
qualidade dos gastos e a eficácia na geração desses resultados. Esses
dois pilares - Qualidade Fiscal e Qualidade e Inovação em Gestão Pública
- constituem a 12 k' e 13v' áreas de resultados:

• Defesa Social
• Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio

Doce
• Educação de Qualidade
• Inovação, Tecnologia e Qualidade
• Investimento e Valor Agregado da Produção

8
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• Logística de Integração e Desenvolvimento
• Protagonismo Juvenil
• Qualidade Ambiental
• Rede de Cidades e Serviços
• Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
• Vida Saudável
• Qualidade Fiscal *
• Qualidade e Inovação em Gestão Pública *

li primeiras áreas de resultados orqaiuuzauuu l)rograruis que quriurui resultados efetivo,>
para a sociedade em termos de produtos (bens, serviços e transferências financeiras). As
duas últimas organizam a Administração Pública para a oferta desses produtos à sociedade.

Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG)
O PPAG é o instrumento de planejamento de médio prazo da Adminis-
tração Pública, tem horizonte de quatro anos e eficácia dependente do
orçamento anual. É o PPAG que dá visibilidade às políticas que o gover-
no se compromete a implantar nos quatro anos de mandato, estabele-
cendo metas e estratégias gerenciais e de captação de recursos. Em
2007, a Assembléia de Minas aprovou o PPAG 2008-2011, que terá três
revisões anuais.
Em 2008, acontece a primeira revisão participativa do PPAG. Na revisão,
parlamentares e cidadãos verificam se as ações previstas no plano foram
implementadas e têm a oportunidade de apresentar propostas sugerindo
alterações na lei. Esse processo acontece paralelamente à análise do pro-
jeto do orçamento pela Assembléia, com reflexos no conteúdo dessa pro-
posição.
O PPAG está organizado sob a forma de projetos estruturadores e progra-
mas associados e especiais. Eles organizam ações, que são o módulo
básico do planejamento governamental. É a partir das ações que são deta-
lhadas as despesas orçamentárias.
Projetos estruturadores são os projetos estratégicos de cada área de
resultados, com prioridade de execução e garantia de aporte dos recur-
sos previstos, com gerenciamento unificado e articulação das ações. São
eles que compõem o eixo fundamental de atuação do governo. São 57 os
projetos estruturadores*, organizados por área de resultados:

o
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Á Defesa Social
- Atendimento às Medidas Socieducativas
- Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social
- Expansão e Modernização do Sistema Prisional
- Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa Social
- Prevenção Social da Criminalidade
- Escola Viva e Comunidade Ativa

Á Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e
Rio Doce

- Aceleração da Aprendizagem na Região do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce

- Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados (Convivên-
cia com a Seca e Inclusão Produtiva*)

- Promoção de Investimentos e Inserção Regional (inclusive Agronegógio)

Á Educação de Qualidade
- Desempenho e Qualificação de Professores
- Escola em Tempo Integral
- Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica
- Sistemas de Avaliação da Qualidade cio Ensino e das Escolas

Á Inovação, Tecnologia e Qualidade
—Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíves, Eletroeletrônico

e Software
- Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado
- Rede de Inovação Tecnológica
- Certifica Minas

Á Investimento e valor agregado da produção
- Descomplicar - Melhoria do Ambiente de Negócios
- Inserção Competitiva das Empresas Mineiras no Mercado Interna-

cional
- Parcerias para Provisão de Serviços de Interesse Público
- Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e Desenvolvimen-

to das Cadeias Produtivas das Empresas Ancoras
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- Cresce Minas
- Oferta de Gás Natural

A Logística de Integração e Desenvolvimento
- Pr0MG Pleno - Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária

do Estado de Minas Gerais
- Potencialização da Infra-Estrutura Logística da Fronteira Agroindustrial
- Programa de Aumento da Capacidade e Segurança dos Corredores de

Transporte

A Protagonismo Juvenil
- Centro da Juventude de Minas Gerais
- Ensino Médio Profissionalizante
- Minas Olímpica
- Poupança Jovem
- Promédio - Melhoria da Qualidade e Eficiência do Ensino Médio

A Qualidade Ambiental
- Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica
- Consolidação da gestão de recursos hídricos em bacias hidrográficas
- Resíduos sólidos
- Revitalização do Rio das Velhas - Meta 2010

A Qualidade e Inovação em Gestão Pública
- Ampliação da Profissionalização de Gestores Públicos
- Centro Administrativo
- Choques Setoriais de Administração
- Governo Eletrônico

À Qualidade Fiscal
- Eficiência Tributária e Simplificação
- Modernização da Gestão Fiscal
- Qualidade o Produtividade do Gasto Setorial

A Rede de Cidades e Serviços
- Circuitos Culturais de Minas Gerais
- Destinos Turísticos Estratégicos

11
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- Minas Avança
- PróAcesso
- RMBH

Á Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
- Implantação do Suas
- Lares Geraes
- Minas sem Fome
- Projeto Travessia: Atuação Integrada em Espaços Definidos de Con-

centração de Pobreza
- Universalização do Acesso à Energia Elétrica no Campo

Á Vida Saudável
- Regionalização - Urgência e Emergência
- Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos
- Saúde em Casa
- Vida no Vale - Copanor
- Viva Vida

(*) O PPAG 2008-2011 lista 57 projetos estruturadores. O projeto de lei de revisão do
PPAG. exercido 2009. L'ncammlpado pelo Executivo à Assembleia, propõe a substituição
do projeto estruturador Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados pelo
projeto estruturador Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, coni ampliação do seu
objetivo, na mesma área de resultados.

Programas associados são aqueles que possuem alguma ligação com os
projetos estruturadores e que, embora não sejam programas prioritários
de governo, contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos do PMDI.
Programas especiais são os programas que não apresentam identifica-
ção evidente com as áreas de resultados, mas são muito importantes para
a administração estadual. Exemplo: despesas com pessoal ativo e inativo;
pagamento da dívida pública fundada e de precatórios; transferências cons-
titucionais a municipios.
Todo programa é gerenciado por urna unidade orçamentaria (orgão, em-
presa pública ou fundo). A unidade orçamentária responsável pelo pro-
grama não necessariamente será a responsável pela execução direta das
diferentes ações, podendo cuidar apenas da sua coordenação. Exemplo:

12
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um programa sob a responsabilidade da unidade orçamentária Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA) estará vinculado ao órgão Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e pode ter ações
em outras unidades orçamentárias, como a Empresa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater), que também
se vincula à Seapa.

£ Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
Com validade de um ano, funciona como elo entre o PPAG e a LOA. Seus
objetivos, entre outros, são orientar a elaboração da lei orçamentária,
estabelecer as metas e as prioridades da Administração Pública, dispor
sobre administração da dívida e operações de crédito e alterações na
legislação tributária. São anexas à LDO as metas fiscais, traduzidas no
chamado superávit primário (disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF), e as metas físicas e prioridades.

Lei Orçamentária Anual (LOA)
Contém todas as receitas e despesas do Estado e é elaborada de acordo
com a LDO e o PPAG. É a LOA que expressa a política econômico-financei-
ra e o programa de trabalho governamental, especificando os recursos
que financiarão cada ação do PPAG. Nela estão os orçamentos fiscal (de
todos os Poderes e órgãos da Administração Pública), da seguridade e de
investimento das empresas estatais. É uma lei autorizativa.

13
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A
O ciclo orçamentário é a tramitação das leis que compõem o sistema
orçamentário. No Brasil, esse ciclo se inicia no primeiro ano de mandato
de um governo e termina no primeiro ano de mandato do seguinte. O
ciclo orçamentário se repete a cada quatro anos, sendo que algumas leis
se renovam todos os anos, como a LDO e a LOA.
Com base nas diretrizes dadas pelo PMDI, o Executivo elabora a proposta
do PPAG e a encaminha para apreciação da Assembléia até o dia 30 de
setembro do primeiro ano do mandato do governador. Os deputados discu-
tem a proposta e podem alterá-la, mas o PPAG deve ser aprovado até o
encerramento da sessão legislativa, normalmente, até o final de dezembro.
Com o PPAG pronto, o Executivo formula a proposta da LDO, que deve ser
enviada à Assembléia até 15 de maio do ano seguinte. A sessão legislativa
só será interrompida, em julho, com a aprovação da LDO. Os deputados
têm esse prazo para examinar, modificar e votar o projeto.
Após a aprovação da LDO, o Executivo deverá encaminhar à Assembléia, até
30 de setembro, a proposta da LOA. Esta tem que estar de acordo com as
demais leis orçamentárias (PMDI, PPAG e LDO) e deve ser votada pelos de-
putados até o final da sessão legislativa. O encerramento da sessão legislativa
está condicionado à aprovação da LOA. Depois de votada, a proposição é
enviada à sanção do governador e, após sancionada, vira lei orçamentária.

Até 30 dias depois da publicação da LOA, o Executivo estabelece a
programação financeira e o cronograma mensal de desembolso dos
recursos. No decorrer da execução do orçamento, reavalia as estima-
tivas de receita e despesa a cada dois meses para verificar o cumpri-
mento da meta fiscal. Além disso, para fins de controle social, o Execu-
tivo deve publicar um relatório resumido da execução orçamentária 30
dias após o final de cada bimestre, e os três Poderes devem divulgar
um relatório de gestão fiscal 30 dias após o final de cada quadrimestre.
Após o encerramento do exercício financeiro (31 de dezembro), o Exe-
cutivo elabora os balanços e demonstrativos contábeis gerais e apre-
senta suas contas do ano anterior à Assembléia até 60 dias após a
abertura da sessão legislativa.

16
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Projetos	Prazo para envio	Prazo para devolver	Vigência
à ALMG	 à sanção

do governador

PPAG e suas	30/9	Encerramento da	4 anos
revisões anuais	 sessão legislativa

LDO	 15/5	 Encerramento	1 ano
do primeiro período
da sessão legislativa

LOA	 30/9	 Encerramento	1 ano
da sessão legislativa

O ciclo orçamentário em Minas Gerais
A tramitação dos projetos do sistema orçamentário na ALMG é a seguinte:
• Depois de recebido em Plenário e numerado, o projeto tem cópias
distribuídas aos deputados e às comissões a que estiver afeto. Ele é enca-
minhado à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para, em
60 dias, receber parecer.
• Nos primeiros 20 dias do prazo previsto para emissão do parecer, os
deputados podem apresentar emendas aos projetos, que são numeradas
e publicadas. Cabe ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária dar publicidade, em separado, às emendas que deixarem
de ser recebidas por serem consideradas inconstitucionais, ilegais ou anti-
regimentais. Do despacho de não-recebimento de emendas caberá re-
curso, em 24 horas, ao presidente da Assembléia, que terá dois dias para
decidir a questão. Esgotado o prazo, o projeto será encaminhado ao relator
da comissão para receber parecer.
• Votado o parecer na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria, o projeto é enviado à Mesa da Assembléia, que o publicará e o incluirá
na pauta do Plenário para discussão e votação em turno único. Concluída
a votação, o projeto é remetido à Comissão de Redação para apreciação
da técnica legislativa.
• Depois de votado o parecer de redação final pelo Plenário, o projeto é
remetido à sanção do governador. Cabe a ele sancionar a proposta, ou
seja, transformá-la em lei; ou vetá-la. Em caso de veto, este é encaminha-
do à Assembléia, que poderá mantê-lo ou rejeitá-lo.

17
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A
Desde 2003, com a criação da Comissão de Participação Popular, a socie-
dade civil organizada pode intervir de maneira efetiva na elaboração e nas
revisões anuais do PPAG. Isso porque cabe a essa comissão, entre outras
atribuições, promover as audiências públicas de revisão do PPAG. Essas
audiências, garantidas em lei, são realizadas pelo Legislativo em parceria
com o Executivo, preferencialmente de forma regionalizada.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária participa do proces-
so desde o início - o debate nas audiências públicas—, não ficando restrita
à análise do projeto. No Executivo, o acompanhamento do PPAG é feito
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).
A revisão tem o objetivo de avaliar se o que foi programado foi cumpri-
do, mas também é o momento em que parlamentares e destinatários
das políticas públicas têm a oportunidade de sugerir mudanças nos
projetos estruturadores do PPAG. Antes das audiências, a Assembléia
promove oficina de capacitação, a fim de civalificar cidadãos e entidades
da sociedade civil para o debate e para a apresentação de propostas de
emendas ao projeto de revisão do PPAG, com reflexos também no Orça-
mento estadual.
Qualquer cidadão ou entidade da sociedade civil está apta a apresentar
propostas de emendas nas audiências públicas, que são recebidas pela
Comissão de Participação Popular. Depois de recebidas, as sugestões
populares são transformadas em Propostas de Ação Legislativa (PLEs) e
recebem parecer da comissão. Caso as PLEs sejam pertinentes aos projetos
de revisão do PPAG ou do Orçamento, elas são transformadas em emen-
das a esses projetos. As emendas são analisadas, então, pela Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada com a participação de
dois integrantes das demais comissões permanentes às quais estiverem
afetas. O parecer dessa comissão orienta as votações em Plenário.

Em 2008, as audiências de revisão do PPAG serão realizadas nas se-
guintes cidades:
• Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, em 23 de outubro;
• Itulutaba, no Triângulo, em 28 de outubro;
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• Barbacena, nas Regiões Mata e Central, em 30 de outubro;
• Belo Horizonte, de 5 a 7 de novembro.
Esta é a primeira revisão participativa do PPAG 20082011 e se refere
ao exercício de 2009.

A Como participar das audiências de revisão do PPAG
As inscrições são gratuitas e, no interior, poderão ser feitas no próprio
local de realização da audiência, antes de iniciados os trabalhos. Em Belo
Horizonte, as inscrições deverão ser feitas de 20 a 30 de outubro, pela
internet (www.almg.gov.br/eventos); ou, das 9 às 18 horas, pelo fax 2108-
7670; ou, pessoalmente no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) -
Rua Rodrigues Caldas, 30 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Te[:
(31) 2108-7800.

A Como apresentar propostas
Os interessados em apresentar propostas de alteração do PPAG 2008-
2011 deverão fazê-lo por escrito, em formulário próprio, durante a reali-
zação dos trabalhos de grupo na audiência pública (veja modelo ao final
desta cartilha).
Vale lembrar que o PPAG está organizado sob a forma de projetos
estruturadores e de programas associados e especiais. Eles organizam
ações, que são o módulo básico do planejamento governamental. E a
partir das ações que são detalhadas as despesas orçamentárias.
Portanto, tudo que será realizado pelo governo está expresso no PPAG
por meio das ações, com a definição de sua finalidade, do produto (bem,
serviço ou transferência financeira) a ser entregue à sociedade, da meta
física (quantidade do produto a ser ofertado anualmente) e da meta finan-
ceira (valor anual a ser gasto em cada ação).
O cidadão ou representante de entidade deve ficar atento, pois podem
ser alterados por meio de emenda ao PPAG:
• nos projetos: o nome e o objetivo
• nas ações:
- o nome
- a finalidade
- o produto/unidade de medida
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—a regionalização
- a meta física
- a meta financeira (qualquer alteração em meta financeira de uma ação
implica também alteração no Orçamento)
O PPAG estabelece o que deve ser feito (nível estratégico) e a LDO e o
Orçamento estabelecem o que pode ser feito (nível tático). O PPAG e a
LDO são os elos entre o PMDI, planejamento estratégico de longo prazo,
e a LOA, instrumento que viabiliza a execução dos programas governa-
mentais.
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Resultados
Inéditas no Pais, a elaboração e a revisão participativas do PPAG têm re-
sultados a mostrar. A expressiva presença dos cidadãos e das entidades
confere transparência a essas iniciativas e estimula o acompanhamento
das políticas públicas, fortalecendo o exercício da democracia. Uma con-
quista desse processo se mostra no maior volume de recursos aplicados
nos programas sociais a partir de 2003.
Ao analisar os desdobramentos das audiências públicas, o cidadão não
deve se ater apenas ao número de propostas apresentadas inicialmen-
te. Ele deve levar em conta que somente no caso de as propostas
populares serem pertinentes aos projetos de revisão cio PPAG ou do
Orçamento é que elas são transformadas em emendas a esses projetos.
Uma emenda também pode ser resultado, por exemplo, da aglutinação
de várias propostas. Se não tiverem relação com esses projetos, as
propostas populares podem dar origem a requerimentos de informa-
ções ou de providências a órgãos públicos ou ainda inspirar audiências
públicas da Comissão de Participação Popular, entre outros desdobra-
mentos.

* 2003 (elaboração do PPAG 2004-2007)
Foram apresentadas 203 propostas populares de modificação do PPAG
nas cinco audiências públicas realizadas (quatro na Capital e uma em
Araçuai). Participaram 700 pessoas, representando 236 entidades. Foram
incorporadas ao PPAG 32 emendas e 23 ao Orçamento. O impacto finan-
ceiro nas duas leis foi de R$ 4,4 milhões.
Uma das propostas populares gerou a criação do projeto estruturador
n° 31: Inclusão Social de Famílias Vuinerabilizadas, que reuniu as ações
relativas à proteção social de grupos como crianças, adolescentes e
idosos. A intenção das entidades foi priorizar, no planejamento estatal,
a proteção social desses segmentos. Originalmente, o projeto de lei
do PPAG listava 30 projetos estruturadores. Também houve aporte de
recursos na ação Mutirão pela Segurança Alimentar e Nutricional Sus-
tentável (Prosan).
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2004 (12 revisão)
Foram apresentadas 197 propostas populares. Participaram do processo
cerca de 200 entidades e 550 pessoas. Foram incorporadas ao PPAG 38
emendas e 42 ao Orçamento. O impacto financeiro nas duas leis foi de
R$ 4,5 milhões. Entre as emendas aprovadas, várias elevaram a meta
financeira de ações governamentais, alteraram a finalidade ou criaram
ações no âmbito do projeto estruturador Inclusão Social de Famílias
Vuinerabilizadas. Uma das emendas introduziu a merenda escolar no ensi-
no médio noturno. Outras beneficiaram a criança e o adolescente.

4; 2005 W revisão)
Foram apresentadas 214 propostas populares, sendo mantida a participa-
ção popular de 2004. Foram incorporadas ao PPAG 34 emendas e 42 ao
Orçamento. O impacto financeiro nas duas leis foi de R$ 7,5 milhões.
Várias emendas incidiram sobre ações que compõem o projeto estruturador
Inclusão Social de Famílias Vuinerabilizadas. Também houve aporte de
recursos no Prosan, além de terem sido beneficiados os catadores de
material reciclável.

4 2006 W revisão)
Foram apresentadas 77 propostas populares, sendo incorporadas 19 emen-
das ao PPAG e 28 emendas ao Orçamento. O impacto financeiro nas duas
leis foi de R$ 4,4 milhões. Elas destinaram recursos para a assistência
social, segurança alimentar, direitos humanos, criança e adolescente.
Como em anos anteriores, as entidades buscaram recompor recursos
financeiros de ações que tiveram suas metas financeiras reduzidas;
readequar a finalidade de outras ações às diretrizes da Política Nacional de
Assistência Social (PNAS); e ampliar os recursos próprios do Estado nas
ações que tinham como unidade orçamentária o Fundo para a Infância e a
Adolescência (FIA) ou o Fundo Estadual de Assistência Social (Feas). Mui-
tas emendas trataram de alterar a unidade orçamentária de algumas ações,
direcionando-as para o Feas, a fim de garantir maior controle societário
no acompanhamento da execução dessas ações, já que o fundo é gerido
pelo Conselho Estadual de Assistência Social.
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À 2007 (elaboração do PPAG 2008/2011)
Foram apresentadas 529 propostas de iniciativa popular nas quatro audi-
ências públicas (Araçuaí, Frutal. Juiz de Fora e Belo Horizonte). Participa-
ram do processo 975 cidadãos, representantes de entidades e setores
diversos. Foram incorporadas ao PPAG 73 emendas e ao Orçamento, 29.
O impacto financeiro nas duas leis foi de R$ 9,1 milhões.
Entre as emendas aprovadas, destacam-se aquelas que prevêem recur-
sos para o Centro de Pesquisa e Difusão de Conhecimento da Biodiversidade
e para a operacionalização do Fundo Estadual de Incentivo à Inovação
Tecnológica.
Outras emendas aprovadas trataram de segurança alimentar e nutricional,
assistência social, saúde, direitos da criança e do adolescente. Entre elas
estão as que prevêem recursos para a implantação, em todo o Estado,
dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras); a estruturação do
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvam); equipamentos para
conselho tutelar e de direitos da criança e do adolescente; combate ao
trabalho infantil; melhoria das cozinhas das escolas e supervisão técnica
da alimentação; apoio a cooperativas e associações de catadores de mate-
rial reciclável; apoio técnico e financeiro às escolas família agrícola e apoio
a produtores da Economia Popular Solidária.

A cada ano, a Assembléia de Minas aperfeiçoa o debate das leis orça-
mentárias. Cidadãos, movimentos sociais e entidades participam, apre-
sentando propostas que expressam os anseios da coletividade e pro-
movendo avanços econômicos e sociais. Participe dessa construção
democrática!
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Formulário de Propostas

ltaobim, 2310	- Iluiutaba, 28110	- Barbacena. 30/10	Belo Horizonte, 5 a 7111

Nome:
Entidade:
Telefone:	 e-mail: --	-	-

h»

Proarne	 Alterar N:	 Novo
Norin

Objetivo:	-	-	 --

Ação	 Alterar N°:	 Novo
Nrn»

-inalidade	 -	--	-	 -

Descrição/Objetivo:

Justificativa:	-



Alteração de Regionalização. de Meta Física ou Meta Financeira

Produto:	 Unidade de Medida

Regionalização	
M.F,scaMu'ieiia	M. Física	M.Funance,ra	M. Iisica	M.Feu,,,,ra

Instruções:
- Não é necessário totalizar;
- As regiões de planejamento são:

• Central
• Rio Doce
• Mata
• Sul de Minas
• Triângulo
• Alto Paranaíba
• Centro-Oeste
• Noroeste de Minas
• Norte de Minas
• Jequitinhonha/Mucuri

- Caso se deseje planejar para todo o Estado, sem regionalizar, utilizar no
campo regionalização a expressão "Estadual".
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