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Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista



1 Projeto de lei
1291/2014

(Tramitação
Urgência)

Governador Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o
exercício de 2015.

Deputado Hamilton
Pereira, Deputada

Beth Sahão,
Deputada Maria
Lúcia Amary,

Deputado Francisco
Campos Tito

favorável ao projeto, às emendas de
nºs 104,1912,2795,3894 a

3896,3917,3995,4088,4421 à 4444 e
5549; às emendas A,B,C e D, às

emendas na forma das subemendas de
nºs 01 à 09 e contrário às demais

emendas. , Favorável ao projeto; às
emendas apresentadas pelas

comissões permanentes desta Casa,
em especial àquelas relacionadas às
Audiencias Publicas do Orçamento,
no valor total de R$ 300milhões; às
emendas apresentadas pelas Frentes
Parlamentares desta Casa, no valor

total de R$ 200 milhões; às emendas
parlamentares na íntegra, conforme

relatório de prioridades apresentado a
esta Comissão, no valor total de R$
500 milhões; às emendas destinadas

ao desenvolvimento social, educação,
saúde, cultura, agricultura, energia,

transportes, administração
penitenciária, desenvolvimento

economico, justiça e universidades,
nos respectivos programas e ações

que apresentaram redução dos
investimentos previstos no orçamento

de 2014, até um valor total de R$ 2
bilhões; às emendas destinadas ao
IAMSPE, até um valor total de R$
500 milhões e à suplementação das

receitas de capital na rubrica das
operações de crédito no valor total de

R$ 4 bilhões. 



2 Processo
3045/2014

GOVERNADOR
DO ESTADO

Balanço Geral do Estado acompanhado do
Relatório sobre as Contas do Exercício Financeiro
de 2013.

Deputado Hamilton
Pereira, Deputada

Beth Sahão,
Deputada Maria
Lúcia Amary,

Deputado Francisco
Campos Tito

propondo PDL, considerando
regulares e aprovando as contas do
Senhor Chefe do Poder Executivo

relativas ao exercício de 2013,
ressalvados os atos pendentes de

julgamento por esta Casa, Propondo
PDL considerando irregulares e

ficando rejeitadas as contas anuais
apresentadas pelo Senhor Chefe do

Poder Executivo, relativas ao
exercício de 2013.

H.P., R.E.,
B.S.,
M.L.A.,
E.G.,
F.C.T.


