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Bernardo Santana está empenhado em garantir propostas no 
PPA
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Deputado Federal de Minas Gerais Bernardo Santana 
Vasconcellos(PR-MG)

O deputado federal Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG) está empenhado em garantir para Minas Gerais as 
emendas definidas pela bancada mineira no Congresso Nacional que serão apresentadas ao Projeto de Lei do Plano 
Plurianual 2012-2015. 

 

Entre as propostas apoiadas pelo deputado Bernardo Santana estão a pavimentação da BR-367, que atravessa os Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri, no valor de R$ 800 milhões, e a construção da Barragem do Berizal, no valor de R$ 300 
milhões. 

 

Bernardo Santana também defende a priorização dos seguintes projetos: implantação do Rodoanel Norte e Sul para 
diminuir a intensidade do trânsito no Anel Rodoviário de BH, no valor de R$1,2 bilhão; estruturação da rede de saúde 
do Estado, no valor de RS 1 bilhão; e criação da 6ª Região do Tribunal Regional Federal (TRF), com sede na Capital.

 

Além destas obras, a bancada mineira quer priorizar a construção do complexo aeronáutico no Estado; a implantação 
do trecho Eldorado/ Betim do sistema de trens urbanos de Belo Horizonte; o fomento a criação e consolidação de 
empresas inovadoras intensivas em conhecimento, em especial os parques tecnológicos; a construção de pontes no 
Rio São Francisco; apoio ao desenvolvimento agrário; e adequação da BR-040, entre BH e Juiz de Fora.
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A duplicação da BR-381 Norte também está incluída neste trabalho do deputado Bernardo Santana junto com os 
parlamentares mineiros. 

 

O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, informou ao deputado Bernardo Santana que as obras na BR-381 
têm previsão de início logo após o período de chuvas (mínino de quatro lotes). O parlamentar integrou a comitiva do 
ministro Paulo Sérgio em visita a Belo Horizonte no último dia 10 de novembro. 

 

O PPA

A Lei do Plano Plurianual (PPA) é uma lei ordinária, editada a cada quatro anos e, segundo dispõe o § 1º do art. 165 
do texto constitucional, “…estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada”.

POR VANILZA SANTOS
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Colisão entre duas motos no centro de Barra de São Francisco

 

Com contas rejeitadas, prefeito de Barra de São Francisco poderá ficar 
inelegível

 

1º saúde e alegria em Rio Vermelho
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