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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos
termos do art. 10 da Constituição Estadual decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1° Fica criado o índice Goiano de Responsabilidade Social-IGRS:

~ 1 O. O IGRS será elaborado a partir de dado~Jornecidos pelosl!lunicípios
•• e considerará indicadores de resultados, esforços e participação social,

especialmente nas áreas de saúde, educação, renda, finanças públicas,
meio ambiente e desenvolvimento urbano.

~2°. A Assembléia Legislativa poderá requisitar junto às concessionárias de
serviços públicos bem como aos demais órgãos da Administração Pública
Estadual Direta e Indireta outros dados necessários à composição do IGRS.

~3°. Os indicadores referidos no ~1° serão divulgados bienalmente pela
Assembléia Legislativa, mediante publicação do Relatório do IGRS no Diário
Oficial do Poder Legislativo e no site da Assembléia Legislativa do Estado de
Goiás, no mês de março do segundo e quarto anos do mandado do governo
municipal, observados os critérios metodológicos e as atualizações que se
fizerem necessárias.

~4°. O levantamento dos dados, a metodologia aplicada, a elaboração do
relatório e a análise final do IGRS será realizada por instituição de pesquisa
reconhecida pelo CNPq/CAPES, na forma estabelecida em convênio.

~5°. A primeira edição do Relatório do IGRS ocorrerá em março de 2010,
observando a partir daí o disposto no ~3°.
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~5°. A primeira edição do Relatório do IGRS ocorrerá em março de 2011,
observando a partir desse ponto, o disposto no ~ 30•

Art. 2° Os municípios que omitirem ou não prestarem as informações
para a elaboração do IGRS no prazo solicitado, ficarão proibidos de
firmarem convênios com o Governo Estadual pelo prazo de 01 (um) ano.

Art. 3° Serão conferidos pela Assembléia Legislativa em seção solene,
certificados de reconhecimento pelo esforço em prol da causa social, aos
municípios que, segundo o Relatório do IGRS, obtiverem significativa
evolução em relação ao posicionamento no índice anterior, assim como aos
que se mantiverem em posição de excelência.

Parágrafo único: o índice IGRS será considerado na formulação de políticas
de desenvolvimento regional e priorização de investimentos orçamentários.

. Art. 4° As despesas decorrentes da implementação desta lei ficam a
'....-cargo das dotações do orçamento vigente, autorizada a sua suplementação.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, em de de 2011.

lMII4
Deputado Estadual

Presidente da 'Comissão de Organização dos Munic(pio$
Uder da Bancada do PT
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JUSTIFICA TIVA

Este projeto de lei tem por objetivo criar à semelhança do índice de
Desenvolvimento Humano (IOH) do Programa das Nações Unidas para o
desenvolvimento, um indicador de desenvolvimento humano para o Estado
de Goiás, denominado índice Goiano de Responsabilidade Social-IGRS.

o IGRS pretende ser um instrumento para a melhoria da qualidade de
vida dos cidadãos goianos, pois, facilitará uma identificação mais ágil das
necessidades de políticas públicas a serem implementadas nos municípios
goianos. Servirá como instrumento para subsidiar as reivindicações da
população, bem como para orientar a correta ação da Administração Pública
e do Poder Legislativo.

o índice além de possibilitar informações sobre longevidade,
conhecimento, renda e qualidade de vida, agrega três importantes
inovações:

1 - O IGRS possui indicadores que produzem variações num prazo mais
curto que as observáveis nos componentes do IOH. Isto permite ao analista
comparar a evolução da situação da riqueza municipal, longevidade e
escolaridade num período de quatro anos, correspondente ao tempo de uma
gestão governamental.

2 - O IGRS constrói grupos de mUnlClplOSque agregam características
comuns como, por exemplo: baixa riqueza municipal, alta longevidade e alta
escolaridade, permitindo ao observador perceber imediatamente os seus
principais problemas sociais.
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3 - O novo indicador foi concebido tendo em vista uma estrutura de escalas
compatíveis com as características do Estado. Como conseqüência, o índice
goiano apresenta um quadro muito mais heterogêneo da diversidade goian
do que a observada pelo IOH, que usa escalas ajustadas à heterogeneidad
observada na comparação entre os diversos países ou entre os Estados
brasileiros.
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De posse de um conjunto diversificado de informações, poderemos
identificar com mais presteza os problemas
desenvolvimento mais consentâneas com as
desenvolvimento de Goiás.

e definir metas
desejadas para

de
o

Conclamamos a todos os colegas deputados e deputadas, que votem
favoravelmente à proposição ora apresentada.

SALA DAS SESSÕES, em de de 2011.

~« aan.o
Deputado Estadual

Presidente da Comissão de Organização dos Municipios
Lider da Bancada do PT

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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A ASS MBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos
termos do art. 10 da Constituição Estadual decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1° Fica criado o índice Goiano de Responsabilidade Social-IGRS:

9 1 O. O IGRS será elaborado a partir de dados fornecidos pelos municípios
,e considerará indicadores de resultados, esforços e participação social,
especialmente nas áreas de saúde, educação, renda, finanças públicas,
meio ambiente e desenvolvimento urbano.

92°. A Assembléia Legislativa poderá requisitar junto às concessionárias de
serviços públicos bem como aos demais órgãos da Administração Pública
Estadual Direta e Indireta outros dados necessários à composição do IGRS.

93°. Os indicadores referidos no 91° serão divulgados bienalmente pela
Assembléia Legislativa, mediante publicação do Relatório do IGRS no Diário
Oficial do Poder Legislativo e no site da Assembléia Legislativa do Estado de
Goiás, no mês de março do segundo e quarto anos do mandado do governo
municipal, observados os critérios metodológicos e as atualizações que se
fizerem necessárias.

94°. O levantamento dos dados, a metodologia aplicada, a elaboração do
relatório e a análise final do IGRS será realizada por instituição de pesquisa
reconhecida pelo CNPq/CAPES, na forma estabelecida em convênio.

95°. A primeira edição do Relatório do IGRS ocorrerá em março de 2010,
observando a partir daí o disposto no 93°.
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95°. A primeira edição do Relatório do IGRS ocorrerá e~~'?áfçÓ-S'd~ 2011,
observando a partir desse ponto, o disposto no 9 3°.

Art. 2° Os municípios que omitirem ou não prestarem as informações
para a elaboração do IGRS no prazo solicitado, ficarão proibidos de
firmarem convênios com o Governo Estadual pelo prazo de 01 (um) ano.

Art. 3° Serão conferidos pela Assembléia Legislativa em seção solene,
certificados de reconhecimento pelo esforço em prol da causa social, aos
municípios que, segundo o Relatório do IGRS, obtiverem significativa
evolução em relação ao posicionamento no índice anterior, assim como aos
que se mantiverem em posição de excelência.

Parágrafo único: o índicelGRS será considerado na formulação de políticas
de desenvolvimento regional e priorização de investimentos orçamentários.

Art. 4° As despesas decorrentes da implementação desta lei ficam a
.". : cargo das dotações do orçamento vigente, autorizada a sua suplementação.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, em de de 2011.

u.nD
Deputado Estadual

Presidente da Comissão de Organização dos Municípios
Lfder da Bancada do PT

Assembleia Legislativa do Estado de Goiãs
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JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei tem por objetivo criar à semelhança do índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o
desenvolvimento, um indicador de desenvolvimento humano para o Estado
de Goiás, denominado índice Goiano de Responsabilidade Social-IGRS.

o IGRS pretende ser um instrumento para a melhoria da qualidade de
vida dos cidadãos goianos, pois, facilitará uma identificação mais ágil das
necessidades de políticas públicas a serem implementadas nos municípios
goianos. Servirá como instrumento para subsidiar as reivindicações da
população, bem como para orientar a correta .ação da Administração Pública
e do Poder Legislativo .

.,. O índice além de possibilitar' informações sobre longevidade,
conhecimento, renda e qualidade de vida, agrega três importantes
inovações:

1 - O IGRS possui indicadores que produzem variações num prazo mais
curto que as observáveis nos componentes do IOH. Isto permite ao analista
comparar a evolução da situação da riqueza municipal, longevidade e
escolaridade num período de quatro anos, correspondente ao tempo de uma
gestão governamental.

2 - O IGRS constrói grupos de mUnlClplOS que agregam características
comuns como, por exemplo: baixa riqueza municipal, alta longevidade e alta
escolaridade, permitindo ao observador perceber imediatamente os seus
principais problemas sociais.
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3 - O novo indicador foi concebido tendo em vista uma estrutura de escalas
compatíveis com as características do Estado. Como conseqüência, o índice
goiano apresenta um quadro muito mais heterogêneo da diversidade goian
do que a observada pelo IOH, que usa escalas ajustadas à heterogeneidad
observada na comparação entre os diversos países ou entre os Estados
brasileiros.
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De posse de um conjunto diversificado de informações, poderemos
identificar com mais presteza os problemas e definir metas de
desenvolvimento mais consentâneas com as desejadas para o
desenvolvimento de Goiás.

Conclamamos a todos os colegas deputados e deputadas, que votem
favoravelmente à proposição ora apresentada.

SALA DAS SESSÕES, em de de 2011.---- ------------
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO, JUSTiÇA E REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 62, DE 24/02/2011

Institui o índice Goiano de Responsabilidade Social

Autor: Deputado LUIS CÉSAR BUENO

Relator: Deputado DANIEL VILELA

I - RELATÓRIO

o presente projeto de lei pretende criar o índice Goiano de

Responsabilidade Social - IGRS

Diz o autor em justificação:

"Este projeto de lei tem por objetivo criar à semelhança do índice de

Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para

o desenvolvimento, um indicador de desenvolvimento humano para o
Estado de Goiás, denominado índice Goiano de Responsabilidade

Social- IGRS

O IGRS pretende ser um instrumento para a melhoria da qualidade de

vida dos cidadãos goianos, pois, facilitará uma identificação mais ágil

das necessidades políticas públicas a serem implementadas nos

municípios goianos. Servirá como instrumento para subsidiar as

reivindicações da população, bem como para orientar a correta ação da

Administração Pública do Poder Legislativo. "
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É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

Na forma do disposto no Regimento Interno da Casa (artigo 49, caput),

cabe a esta Comissão Permanente' de Constituição, Justiça e Redação a

análise a "respeito de qualquer assunto quanto ao aspecto constitucional, legal

e jurídico, sobre o caráter estrutural dos projetos para os fins do art. 20 da

Constituição do Estado de Goiás (...)".

Trata-se então de avaliar matéria relativa à criação de um indicador de

desenvolvimento humano para o Estado de Goiás, denominado índice Goiano

de Responsabilidade Social - IGRS

A técnica legislativa do presente projeto não se apresenta adequada,

na forma do art. Art.1411 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa.

Duas impropriedades materiais foram cometidas na elaboração do

projeto o que compromete a clareza, precisão e ordem lógica das disposições

propostas, conforme exigência da Lei Complementar Federal nO 95, de 26 de

fevereiro de 19982, usada por analogia no caso.

Primeiro, houve a repetição do S 5° do art. 1° da proposição. Não

bastasse isso, a repetição tem grafia diferenciada, sendo que a primeira grafia

dispõe que "A primeira edição do Relatório do IGRS ocorrerá em março de

2010, observando a partir daí o disposto no S 3°". Novamente o mesmo S 5° do

art. 1°, dispõe que "A primeira edição do Relatório do IGRS ocorrerá em

março de 2011, observando a partir daí o disposto no S 3°".

I Art.141 - Os projetos devem ser escritos em artigo concisos, numerados e concebidos em
termos em que se devem redigir as leis e assinados por seus autores; não vindo assim
organizados, deverão ser restituídos pela Mesa ao autor, para pô-los na devida forma.

2 Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o
parágrafo único do art. 59 da ConstitUição Federal. e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.



Segundo: erro na grafia empregada no art. 3°3, para referir a "sessão

solene", que restou grafada como "Seção Solene".

'sessão' "deriva do latim sessio, -onis, acçãofação

cadeira). s. f. 1. Tempo durante o qual um corpo deliberativo está reunido em

assembleia. 2. Reunião ou assembleia. 3. Tempo de funcionamento de junta,

congresso, espetáculo, consulta, etc."

,

Enquanto que 'seção' (no mesmo dicionário): origem obscura. "s. f. 1.

ato ou efeito de secionar (-se). 2. Parte de um todo, segmento. 3. Linha ou

superfície divisória. 4. Divisão ou subdivisão de obra, tratado, estudo (...)8.

Cada uma das divisões ou subdivisões de uma repartição pública ou de um

estabelecimento qualquer, correspondente a serviço ou assunto determinado;

setor. (...)".

Observa-se, portanto, que em ambas as impropriedades faltou na

elaboração "articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar

perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie

com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar á norma"

(art. 11, inc. 11, 'a", da Lei Complementar 95/98).

Assim, antes da elaboração de parecer, este relator recomenda à

Presidência desta Comissão que restitua o projeto ao autor para que faça

as adaptações de meras formalidades apontadas.

Após, nova vista .

.1 "Ar!. 3° - Serão conferidos pela Assembl a Legislativa em seção solene, certificados de reconhecimento
pelo esforço em prol da causa social, aos municipios que, segundo o Relatório IGRS, obtiveram
significativa evolução em relação ao posicionamento no índice anterior, assim como aos que se
mantiveram em posição de excelência."
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PROJETO DE LEI N° DE DE 2011

"Institui o índice Goiano de
Responsabilidade Social".

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos
termos do art. 10 da Constituição Estadual decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 10 Fica criado o índice Goiano de Responsabilidade Social-IGRS:

~ 10 O IGRS será elaborado a partir de dados fornecidos pelos municípios
referente a uma análise bienal dos indicadores de resultados, esforços e
participação social, especialmente nas áreas de saúde, educação, renda,
finanças públicas, meio ambiente e desenvolvimento urbano.

~2° A Assembléia Legislativa poderá requisitar junto às concessionárias de
serviços públicos bem como aos demais órgãos da Administração Pública
Estadual Direta e Indireta outros dados necessários à composição do IGRS.

~3° Os indicadores referidos no ~1° serão divulgados logo após a sua
sistematização pela Assembleia Legislativa, mediante publicação do
Relatório do IGRS - Bienal, no Diário Oficial do Poder Legislativo e no site da
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, no mês de março do segundo e
quarto anos do mandato do prefeito municipal, observados os critérios
metodológicos e as atualizações que se fizerem necessárias.

E-mail: luiscesarbueno@uo
E-mail: luiscesarbueno@a e
HomePage: luiscesarbuen co
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~o. O levantamento dos dados, a metodologia aplicada, a elaboração do
relatório e a análise final do IGRS será realizada por instituição de pesquisa
reconhecida pelo CNPq/CAPES, na forma estabelecida em convênio.

~5°. A primeira edição do Relatório do IGRS ocorrerá no primeiro ano
posterior a aprovação desta lei, observando a partir daí o disposto no ~3°
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Art. 2° Os municípios que omitirem ou não prestarem as informações
para a elaboração do IGRS no prazo solicitado ficarão proibidos de firmarem
convênio com o Governo Estadual pelo prazo de 01 (um) ano.

Art. 3° Serão conferidos pela Assembléia Legislativa em sessão solene,
certificados de reconhecimento pelo esforço em prol da causa social, aos
municípios que, segundo o Relatório do IGRS, obtiverem significativa
evolução em relação ao posicionamento no índice anterior, assim como aos
que se mantiverem em posição de excelência.

Parágrafo único: o índice IGRS é instrumento relevante para a orientação
de política pública no Estado de Goiás, voltada ao desenvolvimento, meio
ambiente, educação, saúde, segurança pública e moradia, será considerado

•
na formulação de políticas de desenvolvimento regional e priorização de
. investimentos orçamentários.

Art. 4° As despesas decorrentes da implementação desta lei ficam à
cargo das dotações do orçamento vigente, autorizada a sua suplementação.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, em de de 2011.

~c ~
Deputado Estadual

Presidente da CominA0 de Organização dos Municípios
Lfder da Bancada do PT

Assembleia Le islativa do Estado de Goiás
Alamedados Buritis,231 - SetorOeste - MesaDiretora- Gabinete09 E-mail: luiscesarbueno@uol.com.br
Cep: 74.019-900 - Goiânia - Goiás - Caixa Postal: 5346 E-mail: luiscesarbueno@assembleia.go.gov.br
Fones: (62) 2764 - 3007 - Fax: (62) 2764 - 3075 - (62) 2764 3285 HomePage: luiscesarbueno.com.br

mailto:luiscesarbueno@uol.com.br
mailto:luiscesarbueno@assembleia.go.gov.br
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Gabinete do Deputado Luis Cesar Bueno

JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei tem por objetivo criar à semelhança do índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das nações unidas para o
desenvolvimento, um indicador de desenvolvimento humano para o Estado
de Goiás, denominado índice Goiano de Responsabilidade Social-IGRS.

•
o IGRS pretende ser um instrumento para melhoria da qualidade de

vida dos cidadãos goianos, pois facilitará uma identificação mais ágil das
necessidades de políticas públicas a serem implementadas nos municípios
goianos. Servirá como instrumento para subsidiar as reivindicações da
população, bem como para orientar a correta ação da Administração Pública
e do Poder Legislativo.

o índice além de possibilitar informações sobre longevidade,
conhecimento, renda e qualidade de vida, agrega três importantes
inovações:

1 - O IGRS possui indicadores que produzem variações num prazo mais
curto que as observáveis nos componentes do IDH. Isto permite ao analista
comparar a evolução da situação da riqueza municipal, longevidade e
escolaridade num período de quatro anos, correspondente ao tempo de uma
gestão governamental.

2 - O IGRS constrói grupos de munlclplos que agregam características
comuns como, por exemplo: baixa riqueza municipal, alta longevidade e alta
escolaridade, permitindo ao observador perceber imediatamente os seus
principais problemas sociais.

E-mail: luiscesarbueno@ I. m.
E-mail: luiscesarbueno@ s e
HomePage: luiscesarbue o.

Alamedados Buritis,231 - SetorOeste - MesaDiretora- Gabinete09
Cep: 74.019-900 - Goiânia - Goiás - Caixa Postal: 5346
Fones: (62) 2764 - 3007 - Fax: (62) 2764 - 3075 - (62) 2764 3285

3 - O novo indicador foi concebido tendo em vista uma estrutura de escal
compatíveis com as características do Estado. Como conseqüência, o índi
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Gabinete do Deputado Luis Cesar Bueno

goiano apresenta um quadro muito mais heterogêneo da diversidade goiana
do que a observada pelo IDH, que usa escalas ajustadas à heterogeneidade
observada na comparação entre os diversos países ou entre os Estados
brasileiros.

De posse de um conjunto diversificado de informações poderemos
identificar com mais presteza os problemas e definir metas de
desenvolvimento mais consentâneas com as desejadas para o
desenvolvimento de Goiás.

Conclamamos à todos os colegas Deputados que votem favoravelmente
à proposição ora apresentada.

SALA DAS SESSÕES, em de de 2011.

lUfnIj
Deputado Estadual

Presidente da Comissão de Organização dos Municípios
Líder da Bancada do PT

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

Alamedados Buritis,231 - SetorOeste- MesaDiretora. Gabinete09
Cep: 74.019-900 - Goiânia. Goiás. Caixa Postal: 5346
Fones: (62) 2764 - 3007 - Fax: (62) 2764 - 3075 - (62) 2764 3285

E-mail: luiscesarbueno@uol.com.br
E-mail: luiscesarbueno@assembleia.go.gov.br
HomePage: luíscesarbueno.com.br

mailto:luiscesarbueno@uol.com.br
mailto:luiscesarbueno@assembleia.go.gov.br


ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO DANIEL VILELA

PROCESSO N°.: 2011000898

INTERESSADO:

ASSUNTO:

RELATÓRIO

O presente projeto de lei pretende criar o Índice

Goiano de Responsabilidade Social- IGRS.

Em manifestação anterior este relator converteu o

parecer em diligência para que o ilustre autor da propositura pudesse fazer

adequações de técnica legislativa, conforme indicou.

As adequações foram realizadas, conforme novo

texto apresentado.

Diz o autor em sua nova justificativa:

"Esteprojeto de lei tem por objetivo criar à semelhança do
índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa
das Nações Unidas para o desenvolvimento, um
indicador de desenvolvimento humano para o Estado de
Goiás, denominado índice Goiano de Responsabilidade
Social - fGRS.
a IGRS pretende ser um instrumento para a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos goianos, pois, facilitará
uma identificação mais ágil das necessidades políticas
públicas a serem implementadas nos municípios goianos.
Servirá como instrumento para subsidiar as
reivindicações da população, bem como para orientar a
correta ação da Administração Pública do Poder
Legislativo.»

É o relatório.
11 - VOTO DO RELATOR

Na forma do disposto no Regimento Interno da

Casa (artigo 49, caput), cabe a esta Comissão Permanente de Constituição,

Justiça e Redação a análise a "respeito de qualquer assunto quanto ao

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - GABINETE 17
PALÁCIO ALFREDO NASSER -Alameda dos Buritis, 231, Setor Oeste - CEP 74019-900

Fone: 62.3221.3247 I Fax: 62.3221.3246 .



para os fins do art. 20 da Constituição do Estado de Goiás (...}".

Trata-se então de avaliar matéria relativa à criação

de um indicador de desenvolvimento humano para o Estado de Goiás,

denominado índice Goiano de Responsabilidade Social - IGRS, que seria

gerido pela Assembleia Legislativa.

Observe-se, pelo disposto no ~ 4° do art. 1°, do

Projeto de Lei, que ((olevantamento dos dados, a metodologia aplicada, a

elaboração do relatório e a análise final do IGRS será realizada por instituição
de pesquisa reconhecida pelo CNPq/CAPES , na forma estabelecida em

convênio"

A matéria tratada é de competéncia legislativa

concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

(art. 23, inciso X, da Constituição Federal), de iniciativa desta Casa (art. 20

da Constituição Estadual), não atentando contra quaisquer dos incisos do ~

4° do art. 60 da Constituição Federal e do ~ 4° do art. 19 da Constituição

Estadual.

A técnica legislativa, que padecia de algumas

impropriedades, restou plenamente adequada no novo texto apresentado

pelo autor. Obedecido, portanto, o disposto no art. Art.1411 do Regimento

Interno dessa Casa Legislativa.

1
A juridicidade está de acordo com os cânones que

informam nosso ordenamento jurídico, especialmente o inciso lU do art. 3°

da Constituição Federal que elenca como um dos objetivos fundamentais

da República Federativa do Brasil ((erradicara pobreza e a marginalização e

reduzir as desigualdades sociais e regionais;"

IArt.141 - Os projetos devem ser escritos em artigo concisos, numerados e concebidos em termos em que se
devem.redigir as leis e assinados por seus autores; não vindo assim organizados, deverão ser restituídos pela
Mesa ao autor, para pô-los na devida forma.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - GABINETE 17
PALÁCIO ALFREDO NASSER - Alameda dos Buritis, 231, Setor Oeste - CEP 74019-900

•Fone: 62.3221.3247 I Fax: 62.3221.3246
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO DANIEL VILELA '~ .

Por sua vez, a Constituição Estadual (S.~f.a.
inc. II) prevê como objetivo fundamental do Estado ((promover o
desenvolvimento econômico e social, erradicando a pobreza e a

marginalização e reduzindo as desigualdades regionais e as diferenças de
renda".

A proposta de cnar o índice de desenvolvimento

humano para o Estado de Goiás será de grande utilidade na orientação de
\

todas as ações governamentais que tenham por objetivo promover o

desenvolvimento econômico e social.

Deste modo, nosso voto é pela constitucionalidade,

juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, manifesto-me pela

aprovação do Projeto de Lei n. 62, de 24 de fevereiro de 2011.

Sala de Comissões, aos dias do mês de de 2011.-----
--~

"--- ..--.._--

LELA
eputado Estadual
Líder do PMDB

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - GABINETE 17
PALÁCIO ALFREDO NASSER -Alameda dos Buritis, 231, Setor Oeste - CEP 74019-900

Fone: 62.3221.3247 I Fax: 62.3221.3246 .



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,JU~TIÇA E REDAÇÃO
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova
o parecer do Relator FAVO ' VEL A MATÉRIA.
Processo N° g--f'
Sala das Comissões Deput ao Solon Amaral
Em Ir /&% /2011.,

Presidente
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DE 201 1.

APROVADO O PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO, À COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS,
CIDADANIA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIV A.

EM,r:f)lJ OE;Ú~ ,Ir;Vo

J



COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA
LEGISLAÇÃO PARTICIP ATIVA

Presidente:

'~.r

j



- PROCESSO N.O

INTERESSADO

ASSUNTO-

CONTROLE

I- RELATÓRIO

2011000898

Deputado Luis Cesar Bueno

Institui o índice Goiano de Responsabilidade Social.

MDGF/SAT

•••

O processo em tela trata-se do Projeto de Lei n. 62, de 24 de

fevereiro de 2011, de autoria do eminente Deputado Luis Cesar Bueno, que

institui o índice Goiano de Responsabilidade Social.

Quando em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e

Redação desta Casa de Leis, teve como relator o excelentíssimo Deputado

Daniel Vilela, ocasião apresentou relatório questionando a técnica legislativa

adotada pelo autor do projeto em questão e recomendando à Presidência da

Comissão de Constituição, Justiça e Redação que restituísse o projeto ao autor

para correções.

Em14 de abril de 2011, em reunião da Comissão supracitada, o

parecer de autoria do Deputado Daniel Vilela foi convertido em diligência ao

Deputado Luis Cesar Bueno, que realizou as recomendadas correções do

relator.

Assim, retornando à Comissão de Constituição, Justiça e

Redação desta Casa de Leis, teve novamente como relator o excelentíssimo

Deputado Daniel Vilela, do qual o projeto recebeu parecer favorável, com sua

aprovação em 18 de agosto de 2011.

Assim, não sendo apresentado óbices de natureza legal e/ou

constitucional, o Projeto foi encaminhado à análise de mérito na Comissão de

Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, órgão colegiado em

que eu, Deputado José de Lima, fui designado para a honrosa tarefa de relatá-

lo em sua substância naquilo que compete ao mérito legislativo, o que abaixo

passo a fazer.

11- VOTO DO RELATOR

______ ~ ~ Relator Deputado José de Lima
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O projeto em tela tem seu mérito vinculado ao propósito. de .

estabelecer índice de referência que permita diagnosticar o desenvolvime~l~ ~ ~~"<

sócio-econômico dos municípios goianos, contribuindo aos gestores PÚblic~í;.~~.!,;~~~~

na identificação de problemas e soluções em diversas áreas, como saúde,

educação, meio ambiente, urbanismo, distribuição de renda e finanças

públicas.

Atualmente, o planejamento e a implementação de políticas

públicas pressupõe a utilização de diagnósticos confiáveis, para tanto o índice

Goiano de Responsabilidade Social (IGRS) poderá ser utilizado como

referência, bem como para a avaliação de resultados de políticas públicas

desenvolvidas por administrações municipais ou pelo próprio governo estadual.

Ao conheçer o perfil dos municípios goianos, o Governo Estadual

e a Assembléia Legislativa poderão adotar parâmetros para direcionar com

maior eficiência investimentos e recursos públicos, maximizando a capacidade

estatal de contribuir para a melhoria da qualidade de vida do povo goiano.

o estabelecimento do IGRS também poderá ser útil em estudos

longitudinais que permitam acompanhar, ao longo do tempo, progressos ou

deficiências particulares de municípios e de regiões goianos, contribuindo

enquanto índice informativo inclusive à população, que irá dispor destas

informações com a publicação destas no portal e no diário oficial da

Assembleia Legislativa.

Com a publicação do índice em questão, os cidadãos, bem como

entidades da sociedade civil organizada, poderão conhecer a situação dos

municípios em que vivem ou atuam, estimulando a transparência das

informações públicas e a participação cidadã.

Ao longe do mérito legislativo do projeto tratado, observo que em

oportunidade vindoura esta Casa de leis possivelmente deverá dar melhor

regulamentação em aspectos específicos, com intuito de melhor orientar

determinados pontos, como o estabelecimento do instituto de pesquisa que

elaborará o relatório bienal do IGRS, ou mesmo os critérios de emissão do

certificado derivado do mencionado índice.

A atualidade da iniciativa legislativa em tela denota sintonia de

propósito com legislações existentes em outros Estados, a exemplo da Lei n.

____________________ Relator Deputado José de Lima



10.765, de 19 de fevereiro de 2001, do Estado de São Paulo, que cria o índice" ~ ~

Paulista de Responsabilidade Social - IPRS; e da Lei n. 15.011, de 15 de;~'<J! . sJ;~
janeiro de 2004, do Estado de Minas Gerais, que institui o índice Mineiro de .J:!.lliG\

Responsabilidade Social - IMRS.

Portanto, por revelar grande mérito e pela oportunidade que

encerra, desde que acolhido o substitutivo apresentado quando de sua

tramitação pela CCJR, manifesto-me pela aprovação deste projeto, ora

submetido à minha relatoria, certo de que, com esta iniciativa, bem

estaremos cumprindo nosso papel de legisladores ao entregar à população leis

que verdadeiramente gerem impacto positivo em suas vidas.

SALA DAS COMISSÕES, em 09 de V\,Q~~ de 2011.

____________________ Relator Deputado José de Lima



COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS,
LEGISLAÇÃO PARTICIP ATIV A

A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa
Aprova o parecer do Relator Favorável a Matéria.
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Site: www.assembleia.go.!!ov.br

Oficio n° 422-P

•....

Goiânia, 11 de maio de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
Governador do Estado de Goiás
MARCONI FERREIRA PERILLO JúNIOR

Senhor Governador,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo de
lei n° 80, aprovado em sessão realizada no dia 10 de maio do ano em curso, de autoria do nobre
Deputado LUIS CESAR BUENO, que institui o Índice Goiano de Responsabilidade Social.

Atenciosamente,

./

http://www.assembleia.go.!!ov.br


ESTADO DE GOIÁS
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AUTÓGRAFO DE LEI N° 80, DE 10 DE MAIO DE 2012.
LEI N° , DE DE DE 2012.

Institui o Índice Goiano de Responsabilidade
Social.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art.
10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°Fica criado o Índice Goiano de Responsabilidade Social-IGRS-.

S 1° O IGRS será elaborado a partir de dados fornecidos pelos municípios
referentes a uma análise bienal dos indicadores de resultados, esforços e participação social,
especialmente nas áreas de saúde, educação, renda, finanças públicas, meio ambiente e
desenvolvimento urbano. .

S 2° A Assembleia Legislativa poderá requisitar junto às concessionárias de
serviços públicos bem como aos demais órgãos da Administração Pública Estadual direta e
indireta outros dados necessários à composição do IGRS.

S 3° Os indicadores referidos no S 1° serão divulgados logo após a sua
sistematização pela Assembleia Legislativa, mediante publicação do Relatório do IGRS - Bienal
no Diário Oficial do Poder Legislativo e no site da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, no
mês de março do segundo e quarto anos do mandato do prefeito municipal, observados os critérios

'" metodológicos e as atualizações que se fizerem necessárias.

S 4° O levantamento dos dados, a metodologia aplicada, a elaboração do relatório e
a análise final do IGRS serão realizados por instituição de pesquisa reconhecida pelo
CNPq/CAPES, na forma estabelecida eqJ.co~vênio.

S 5° A primeira edição do Relatório do IGRS ocorrerá no primeiro ano posterior à
aprovação desta Lei, observado a partir daí o disposto no S 3°.

Art. 2° Os municípios que omitirem ou não prestarem as informações para a
elaboração do IGRS no prazo solicitado ficarão proibidos de firmarem convênio com o Governo
Estadual pelo prazo de 1 (um) ano.

Art. 3° Serão conferidos pela Assembleia Legislativa em sessão solene, certificados
de reconhecimento pelo esforço em prol da causa social, aos municípios que, segundo o Relatório
do IGRS, obtiverem significativa evolução em relação ao posicionamento no índice anterior,
assim como aos que se mantiverem em posição de excelência.

Parágrafo único. O Índice IGRS, instrumento relevante para a orientação de
política pública no Estado de Goiás, voltada ao desenvolvimento, meio ambie
saúde, segurança pública e moradia, será considerado na form . ção d
desenvolvimento regional e priorização de investimentos orçamentários.

i
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Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ADO DE GOIÁS, em Goiânia, 10 deASSEMBLEIA LEGISLA11
maio de 2012.
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