
FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão Nome do Parlamentar licenciado UF PARTIDO 

30230012 36901 WADSON RIBEIRO MG PCdoB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

FLORESTAL 457.071,00 

PAPAGAIOS 457.071,00 

Proposta Saneadora 

A presente alteração é para assegurar a destinação dos recursos para municípios de Florestal e 
Papagaios, no estado de Minas Gerais, ao invés de serem destinados de maneira genérica, o 
que possibilitará um atendimento mais eficiente da população. 

OBSERVAÇÃO: Nlo H aplica • vedaçAo de cancelamento, por ato próprio no Amblto de cada Poder, do Mlnla~rio Pllbllco da Unllo e da Defensoria Pública da Unllo, de valores 
lnclukfos ou acreacldoa em decorrtncla da apravaç.lo das emendH menc:ion1das no caput, nem oa llmltes percentuais ftx.doa neste artigo, quando 
cumulattvamente: 
1 ·houver a.ollclt.çio do parlamentar autor da emenda ou lndlcaiçlo do Poder leglalatfvo; 
11 ·suplementar program.r;lo que, constante dub Lei, tenha &Ido lnclulda ou tenha sofrido acréscimo em decontnc!. de emenda lndMdual apresentada pelo autor referido no Inciso 1 deste parágndoi 
Ili -houver Impedimento tilcnlco ou legal• execuçlo da prognunaç.lo orçamenüria que se pretenda cancelar, ou, na aualncla de Impedimento, promover-se o remanejamento entre gNpoa de naturua da despesa, no 
jmbho d1 emeama emendai e 
IV -for preHrvado o montante de recursos orçamentArioa deatlnadoa a aç6es e serviços públicos de aallde 
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FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL- LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão Nome do Parlamentar licenciado UF PARTIOO 

30230011 36901 WADSON RIBEIRO MG PCdoB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

LIMA DUARTE 100.000,00 

MACHACALIS 186.630,00 

Proposta Saneadora 

A presente alteração visa assegurar a destinação dos recursos para os municípios de Lima 
Duarte e Machacalis, estado de Minas Gerais, ao invés de serem destinados de maneira 
genérica, o que possibilitará um atendimento mais eficiente da população. 

OBSERVAÇÃO: Nlo se •plicll • vedação de c:.ancalMnenta, por •lo próprio no imblto de cad• Poder, do Mlntst•rio PUbllco da UnLlo e Ilia Defensort.. PUbllca da União, de valaras 
lncluklas ou acresckloa em deco.,.ncla da apravaçlo das emendas mencionadas no caput, nem oa limites percentuais fhradoa neste artigo, quando 
c:umulatlvament.: 
1 • hauver aoUc:tliçlo do parlamentar autor da emenda ou lndlClç&o do Poder l.eglslativo; 
li - suplementar programaçlo que, constanlll desta Lei, tenha sido lnclulda ou tenha sofrido acritsclmo em decorftnct. de emenda lndtvldual apresentada pelo autor referido no Inciso 1 de&te parágrafoj 
111- houver Impedimento técnico ou legal à execuçlo da programaçlo orçament6ria que se pretenda cancelar, ou, na aua6ncla de Impedimento, promover-se o remanejamento entre grupos de naturu.a da despesa, no 
imblto da emeama emendai e 
IV ·for preservado o montante de nteursos orçament6rfoa destinados a ações e serviços pllbllcos de sallde 
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FORMULÁRIO DE AJUSTE DE EMENDAS 
INDIVIDUAIS PARA PARLAMENTARES AUTORES 

(fora do exercício do mandato) 

AJUSTE DE BENEFICIÁRIO DE EMENDA INDIVIDUAL - LOA 2016 

Número da Emenda Número do Órgão Nome do Parlamentar licenciado UF PARTIDO 

30230011 36901 WADSON RIBEIRO MG PCdoB 

Beneficiários 
Nome Valor (R$ 1,00) 

SANTANA DO PARAÍSO 150.000,00 

JUIZ DE FORA 200.000,00 

SÃO JOÃO NEPOMUCENO 100.000,00 

Proposta Saneadora 

A presente alteração é para assegurar a destinação dos recursos para os municípios de 
Santana do Paraíso, Juiz de Fora e São João Nepomuceno, no estado de Minas Gerais, ao 
invés de serem destinados de maneira genérica, o que possibilitará um atendimento mais 
eficiente da população. 

OBSERVAÇÃO: N.lo H apllai a vedaçAo de cancelamento, por ato próprio no àmblto de ada Poder, do Ulnlst6rio Pllbllco da Unllo e da Defensoria Püblica da União, de v .. ores 

lnc:lufdos ou acrescidos em decomlncll da aprovaçlo d.a emcndH mencionadas no caput, n•m os limites percentuais fixados neste artigo, quando 
cumulattvamente: 
1 ·houver aollcttaçlo do parlamentar autor da emenct. ou lndk:açlo do Poder Legiltltlvo; 
11 ·suplementar program.çlo que, constanta desta Lei, tenha sido inclulda ou tinha aofrido acrilscbno em decomincll da emenda Individual apresentada pelo autor referido no lnclr.o 1 de1te parãgrafoj 

IU •houver impedimento técnico ou legal il ew:ecuç.lo da programaçlo orç.amentirt. que a.a pretenda canc:ea.r, ou, na aua6ncb de lmpedlmenta1 promavef'-MI o remane]amenlo entra grupos de natureza da despesa, no 
tmbllo da emeama emendai e 
IV· for p1'11!sarvado o monblnte de recursos orçamenlirioa deallnadoa a aç6ea e aervlçoa pilbllcos de s.allde 



Entregue na CMO por-~-----
ponto n22o4G21 em,~€ J.f2.2_}.Jf!.Jí:, 

Recebido por 8.oo iP~ Ç~ Jn (},_ 
em,fil_j_ill_J.A_, às 1 b: ;JG 


