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EDITORIAL

ESTE MANDATO

É SEU

INDICAÇÕES DE RECURSOS
ATENDEM MORADORES DE
DIVERSAS REGIÕES DE MINAS

PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS
QUE PODEM MELHORAR
A VIDA DOS BRASILEIROS
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Sempre compreendi que
uma das maiores responsabilidades de uma pessoa pública é
prestar contas da sua atividade.
Ao receber da população um
mandato, somos servidores de
toda a população, independentemente de serem nossos eleitores ou não.
Dessa forma, é fundamental
que façamos nossa parte para
que os cidadãos conheçam o
trabalho que já realizamos nos
dois primeiros anos de mandato,
permitindo a sua participação e
acompanhamento das nossas
ações, que é a de viabilizar recursos públicos que melhorem
a qualidade de vida de todos,
além de apresentar, aprovar ou
desaprovar Projetos de Lei, bem
como ﬁscalizar os órgãos públicos federais através da apresentação de Requerimentos de Informações.
Nosso trabalho é dedicado
a isso. Sabemos que a luta é diária, mas com determinação, foco
e principalmente, dando voz ao
cidadão, acreditamos que ainda
podemos contribuir muito para
o crescimento do nosso País.
Nossos desaﬁos serão ainda maiores na segunda metade
do mandato, mas a caminhada
é contínua. Conto mais uma vez
com você nesta jornada.

Alê Silva
Deputada Federal
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BALANÇO POSITIVO
ALÊ SILVA MOVIMENTOU R$ 45,4 MILHÕES EM EMENDAS
E INDICAÇÕES DE RECURSOS ENTRE 2019 E 2020
Os deputados federais podem
apresentar emendas ao Orçamento
da União, ou seja, sugerir ao Poder
Executivo gastos especíﬁcos, para
atender demandas da comunidade da qual ele representa. Quando
o Congresso Nacional aprova as
emendas, o Poder Executivo passa
a ser obrigado a fazer o gasto indicado. Essas emendas podem ser
individuais ou de bancada. Nas individuais, como foi em 2019/2020,
os deputados federais puderam
destinar até R$ 15 milhões, sendo
que 50% deste valor obrigatoriamente teve que ser indicado para a
área da saúde.
Já a bancada mineira, que é
composta por 53 deputados, destinou R$ 139 milhões, cuja destinação é decidida em conjunto e através de assembleia, sendo que cada
um teve acesso a 1/53 do valor.
As indicações de ministérios
são valores que já estão aprovados
junto ao Orçamento da União, e o
governo federal dá a oportunidade para que o deputado diga para
qual região ou município e em qual
ação (Saúde, Educação, Agricultura, Turismo, etc), deseja que o benefício seja empreendido.
Para a destinação de qualquer
recurso, seja através de emendas ou indicações de ministérios,
a deputada federal Alê Silva escolhe dentre os inúmeros pedidos, as ações que podem melhor
atender os anseios da população local e que tenham viabilida-
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de orçamentária e de execução.
Porém, por algumas vezes, o deputado faz a destinação, mas por
deixar de observar os trâmites burocráticos exigidos em Lei, o beneﬁciário acaba perdendo o recurso,
o qual retorna para o Tesouro Nacional.
Também há situação em que
o gestor local, por vaidade política, dispensa o recurso. Mas isso
não tira o mérito do deputado, que
cumpriu o seu dever em querer ver
o seu povo bem assistido através
dos recursos que lhes são colocados a sua disposição pelo governo
federal.
Somando-se esses recursos,
conforme se vê nas páginas 3, 4 e
5, a deputada federal Alê Silva destinou mais de R$ 45,4 milhões para
vários municípios mineiros e entidades, notadamente nas áreas da
Saúde, Segurança e Educação.
Neste informativo trazemos
dados contendo a descrição das
indicações de ministérios, emendas de bancada e individuais, com
os seus respectivos beneﬁciários,
que foram destinadas pela deputada federal Alê Silva em 2019 e
2020 e o atual estágio em que se
encontra cada uma. O andamento
destas destinações podem ser conferido no link www.camara.leg.br/
deputados/204545?ano=2020,
pelo aplicativo Infoleg Orçamento, www.transparencia.gov.br e
http://www.plataformamaisbrasil.gov.br/
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EMENDAS DE BANCADA, INDICAÇÕES DE
MINISTÉRIOS E INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS
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EM DOIS ANOS, ALÊ SILVA APRESENTOU
21 PROJETOS DE LEI E 41 PEDIDOS DE INFORMAÇÕES,
ALÉM DE OUTRAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS
Alguns dos projetos protocolados na
Câmara dos Deputados de autoria da deputada federal Alê Silva, tramitam em caráter conclusivo. Exemplo disso é projeto
de Lei 1.908/20, que propõe um cadastro de condenados por corrupção, com
dados pessoais como impressão digital,
foto e material genético (DNA). Durante
o ano de 2019, foram apresentados pela
parlamentar mineira 11 projetos de Lei e
em 2020 mais 10 outros projetos, sendo
que todos estão em tramitação junto à
Casa Legislativa.
Quanto aos Requerimentos de Informações, Alê Silva protocolou 19 RIC´s em
2019 e 22 em 2020. Alguns deles direcionados ao Ministério de Infraestrutura,
DNIT e ANTT quanto às obras de duplicação e melhorias nas BRs 381 e 262.
Um Requerimento de Informação
que merece destaque foi encaminhado em outubro de 2019 ao Ministério da
Economia (nº 11/2019), o qual se refere
às obras inacabadas nas várias regiões
de Minas Gerais. Alê Silva também vem
solicitando informações e acompanhando os prazos, fazendo uso deste mesmo
dispositivo, quanto à aplicação de R$ 12
milhões para a reforma do Aeroporto Regional Vale do Aço.
Sempre é bom esclarecer que as
principais funções do deputado são as
de legislar e de ﬁscalizar o poder público e nisto a deputada federal Alê Silva
sempre se fez ativa e presente. Quanto à
apresentação de projetos de Lei, é dever
do deputado apresenta-los, porém, cabe
ao presidente da Câmara coloca-los em
votação e ao plenário a função de aprova-los ou não.
Ao todo, foram 120 propostas legislativas de autoria da deputada federal Alê Silva e 316 votações nominais em
2019. No ano de 2020, foram apresentadas 46 propostas legislativas e 394 votações nominais.
Acesse para acompanhar os trabalhos:
www.alesilvaoﬁcial.com.br
www.camara.leg.br/deputados/204545
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CONHEÇA ALGUNS PROJETOS DE LEI DE ALÊ SILVA

ALÊ SILVA INTEGRA COMISSÕES E FRENTES
PARLAMENTARES NA CÂMARA
• Secretaria da Mulher
• Plenário
• Comissão Geral
• Comissão Externa sobre Obras Inacabadas no país
• Comissão Especial de Subsídios Tributários e Creditícios
• Comissão Externa do Desastre de Brumadinho
• Subcomissão da Reforma Tributária
• Frente Parlamentar pela Reforma Política e Administrativa
• Frente Parlamentar em Defesa da Prisão após a
condenação em 2ª instância
• Frente Parlamentar em Defesa e Valorização dos
Proﬁssionais de Segurança Pública e Privada
• Frente Parlamentar do Enfrentamento às Drogas
• Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedoﬁlia
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CONTINUIDADE DA DUPLICAÇÃO DA BR 381
REACENDE A ESPERANÇA DO POVO
Com cerca de 42 km de duplicação já concluídos e liberados, as
obras de duplicação e modernização da BR 381 seguem cronograma
com a previsão de conclusão das
obras em andamento no lote 7 e no
lote 3.1 antes que o processo de concessão seja ﬁnalizado. O trecho do
sistema rodoviário da BR 381/MG e
BR 262/MG/ES a ser licitado com
previsão a partir de abril de 2021,
corresponde a uma extensão total
de 686,10 KM, que inclue o trecho
entre Belo Horizonte e Governador
Valadares. Neste trecho também estão previstos dois pontos de parada
para os caminhoneiros.
De acordo com a Diretoria de
Rodovias do Ministério de Infraestrutura (MINFRA), a concessão prevê
investimentos que serão remunerados pelas tarifas pagas diretamente
pelos usuários em 11 praças de pedágios. Na BR 381, são elas: Caeté, João
Monlevade, Itabira, Belo Oriente e
Periquito. Na BR 262/MG, os pontos
são: Manhuaçu, São Domingos do

Prata, Martins Soares, Ibatiba, além
dos trechos da BR 262/ES em Venda Nova dos Imigrantes e Viana.
É bom lembrar que o prazo de
concessão é de 30 anos, podendo
ser prorrogado por mais cinco, devendo começar a vigorar entre julho
e agosto de 2021.
Para acompanhar o cumprimento de prazos e ﬁscalizar o andamento das obras, a deputada federal
Alê Silva se tornou uma interlocutora entre os usuários da rodovia e
o governo federal, nomeada pelo
próprio presidente Jair Bolsonaro
durante visita a Ipatinga, no ﬁnal
de agosto de 2020. A partir daí, Alê
Silva tem desempenhado um papel
importante, principalmente, para
esclarecer dúvidas e receber sugestões dos usuários, como as adequações na sinalização da rodovia por
meio de placas ou na pintura asfáltica e questionamentos sobre as tarifas de pedágios a serem praticadas
no futuro.
Fonte: Ministério da Infraestrutura

Ministro Tarcísio se
referindo, em seu discurso em Ituiutaba (MG), ao
título de “Rainha dos Caminhoneiros” a deputada federal Alê Silva.

“EU PENSEI QUE EU
FOSSE O REI DOS
CAMINHONEIROS,
MAS A ALÊ SILVA
É A RAINHA DOS
CAMINHONEIROS.
OS CAMINHONEIROS
TEM UMA EXCELENTE
PORTA-VOZ”
Ministro Tarcísio

https://www.camara.leg.br/deputados/204545
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ATUAÇÃO NA
CÂMARA DOS
DEPUTADOS

ALÊ SILVA OCUPA A 3ª POSIÇÃO ENTRE OS
MELHORES PARLAMENTARES MINEIROS NO
ACUMULADO DE 2019/2020
A deputada federal
Alê Silva alcançou, pelo
segundo ano consecutivo, posição importante
na lista dos parlamentares que se destacaram
no Congresso Nacional.
A avaliação sobre o desempenho dos deputados é uma iniciativa
da sociedade civil organizada, que analisa
a atuação dos parlamentares no combate
à corrupção, aos privilégios e ao desperdício
da máquina pública.
Os dados divulgados no Ranking dos
Políticos destacam o
trabalho da deputada

federal Alê Silva entre
os 53 deputados federais e os três senadores
por Minas Gerais. Alê
Silva ocupou, no acumulado de 2019/2020,
o 3º lugar entre os destaques com o melhor
desempenho legislativo.
Ao
analisar
o
ranking geral entre os
políticos do Congresso
Nacional, no acumulado dos últimos dois
anos, a deputada federal ocupou o 31º lugar
entre os 513 deputados
e 81 senadores.
https://www.politicos.
org.br/Parlamentar/10822

FICHA
LIMPA
Alê Silva ﬁnalizou 2020 com uma taxa de
comparecimento de 99% nas sessões da Câmara
dos Deputados e chegou até a metade do mandato sem nenhum processo ou inquérito por atos
de corrupção. A parlamentar mineira que entrou
para a política em 2018 com mandato até o ﬁnal
de 2022, economizou no segundo ano de mandato 48% dos recursos disponíveis da qual tem
direito, sendo 46% da cota parlamentar e 50%
da verba de gabinete, conforme pesquisa realizada na 1ª quinzena de dezembro no Portal da
Transparência da Câmara dos Deputados. Acompanhe: https://www.camara.leg.br/transparencia/
gastos-parlamentares

