
COMISSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

6ª Reunião Extraordinária 05 de Dezembro de 2012 às 14:00 horas no Auditório Teotônio Vilela.

Presidente: Deputado Itamar Borges

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Moção 75/2012 Deputado Itamar

Borges
(CONCLUSIVA) Apela para a Sra. Presidenta da
República a fim de que determine ao Ministro da
Fazenda, ao Presidente do Banco Central e ao
Conselho Monetário Nacional a regulamentação das
medidas anunciadas para garantir o preço mínimo
da R$ 10,10 por caixa de laranja, a prorrogação da
Linha Especial de Crédito (LEC) para garantir o
financiamento da estocagem de suco, a prorrogação
das dívidas de custeio e investimento e a liberação
de linhas de crédito para investimento nos pomares
de forma a minimizar a séria crise pela qual passa o
setor.

Deputada Ana do
Carmo

favorável

Para deliberação:
 
2 - Requerimento de autoria da Subcomissão da CAE criada com o objetivo de apreciar a situação funcional de servidores da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, contra os quais foi instaurado processo em 2004, propondo que o Sr. Alberto Macedo, Secretário Adjunto de Agricultura e
Abastecimento do Estado, e o Sr. Heinz Otto Hellwing, Coordenador da Defesa Agropecuária do Estado, sejam convocados com a finalidade de prestar esclarecimentos
sobre gestão da administração no período de 1998 a 2005.
 
Para ciência:
 
3 - Ofício da Sra. Secretária de Estado de Agricultura e Abastecimento, Dra. Mônika Carneiro Meira Bergamaschi, dando conhecimento da convocação da 68ª Reunião
Ordinária do Conselho de Orientação do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista - FEAP/BANAGRO, em 26/11/12, e comunicando a respectiva pauta.
 
4 - Correspondência da Embaixada da Dinamarca no Brasil, dando conhecimento de que, entre os dias 3 e 8 de março de 2013, estará em São Paulo delegação do Comitê



de Negócios, Crescimento e Exportação do Parlamento daquele País, e solicitando o agendamento de audiência da referida delegação com esta Comissão, às 12:00 horas
do dia 04/03/13.


