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* Projetos importantes estão na pauta de 2001
Matérias com apreciação adiada no final do ano passado voltam

à discussão com a retomada dos trabalhos parlamentares

/Ç\ partir do dia 5 de fevereiro, com o fim do
1 f recesso parlamentar, os deputados vão en-

contrar projetos importantes na pauta. AJém de ma-
térias que tiveram a apreciação e votação adiadas no
final de 2000, como o Projeto de Lei (FL)
1.271/2000, do governador, que extingue o Fun-
do Somma - Programa de Saneamento Ambiental,
Organização e Modernização dos Municípios - e
estabelece a destinação dos recursos apurados; e o
PI- 1.266/2000, que contém medidas de
reestruturação em órgãos e entidades do Poder
Executivo, os deputados vão apreciar os vetos do
governador a proposições aprovadas, como o or-
çamento de 2001.

Na área de segurança pública, serão apreciados
o PL 1.235/2000 e a PEC 33/2000, que tratam da
utilização compartilhada de informações entre as Po-
lícias Militar e Civil e da ação integrada das duas
corporações, sob a coordenação da Secretaria de
Estado da Segurança Pública. Acriaçãode Ouvidorias,

Plenário apreciou
ano de 2000 teve grande movimentação

Plenário. Foram 273 reuniões, com apre-
ciação de 1.489 proposições, resultando em 164
normas jurídicas. Os destaques foram para temas
como saúde, educação, meio ambiente, tributos e
outros assuntos de natureza econômica, além de
matérias de interesse do servidor público estadual.

Uma das matérias de maior destaque foi o Pro-
jeto de Lei Complementar (PLC) 17199, que con-
tém a organização e a divisão judiciárias do Estado.
Até ser aprovado, o projeto foi amplamente debati-
do nas Comissões, no Colégio de Líderes e em
audiências públicas no interior do Estado. Entre as
inovações, está a criação das Câmaras Regionais do
Tribunal com sedes em ,AJmenara, Belo Horizonte,
GovemadorValadares,Januária,Juizde Fora, Mon-
tes Claros, Muzambinho, Patos de Minas, Poços de
Caldas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso,
Uberaba e Uberlândia.

Outro projeto aprovado foi o PI- 997/2000,
que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública, fru-
to dos debates promovidos pela Assembléia no
"Mo'imento pela SegurançaeVida. O fundo tem o

dotadas de autonomia administrativa e financeira e
idealizadas para sustentar e apoiara ação do Poder
Executivo, está prevista nos projetos Pi- 1. 114/2000
(Ouvidoria de Licitação), PL 1. 106/2000 (Ouvidoria
Patrimonial), Pi- 1.057/2000 (Ouvidoria Educacio-
nal) e PI- 1.037/2000 (Ouvidoria de Turismo), que
estão em tramitação.

Também será analisado o PL 1 . 105/2000, que
prevê a criação do Cadastro Estadual de Associa-
ções ou Cooperativas de Produtores Artesanais,
sob a coordenação da Secretaria de Estado da Saú-
de edo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).
O objetivo do projeto é fomentar o comércio de
alimentos advindos de produção artesanal ou agricul-
turafamian Seguindo a crescente preocupação com
a garantia dos direitos do consumidor, será remetido
à avaliação o Pi- 1.078/2000, que proíbe o lança-
mento dos nomes dos mutuários inadimplentes com
o Sistema Financeiro da Habitação no Cadastro de
Serviços de Proteção ao Crédito.

1.489 proposições
objetivo de alocar recursos a serem investidos na
formação e capacitação de profissionais da área de
segurança pública, na adequação dos equipamentos
dos órgãos públicos e na informatização dos dados
disponíveis. Sob aplausos da galeria, a PEC 24/99,
que prevê a dotação de recursos à Uemg e à
Unimontes, foi aprovada. De acordo com ela, trans-
formada na Emenda à Constituição n°47, o Estado
destinará às duas universidades um valor de, no mí-
nimo, 2% da receita orçamentária corrente ordiná-
ria, repassados em parcelas mensais.

Entre as matérias promulgadas pela Assem-
bléia, estão a lei que dispõe sobre a implantação
do projeto de Serviço Integrado de Administra-
ção Financeira (Siafi/Cidadão) (Lei 13.496, de
2000); a que institui o Programa de Proteção a
Vítimas e Testemunhas de Infrações Penais (Lei
13.495, de 2000) e a que contém o Código de
Defesa do Contribuinte (Lei 13.515, de 2000).
AAssembléia também promulgou a emenda à
Constituição que permite a concessão de reajus-
tes diferenciados nas administrações direta,
autárquica e fundacional dos três Poderes.

PROJETOS
TRANSFORMADOS EM LEI

Conselho Estadual do Trabalho,
Emprego e Geração de Renda (Lei
13.667. de 2000)

e Administração, proteção e
conservação das águas
subterrâneas (Lei 13.771, de
2000)

*	• Reajuste dos vencimentos dos
seividoresdo PoderJudioário (Lei
13.760, de 2000), do tlinistério
Público (Lei 13.762, de 2000) e
da Assembléia (Lei 13.76/,
de 2000)

• Projeto de Lei Complementar (PL C)
17199, que contém a organização
e a divisão judiciárias do Estado

• Prorrogação da vigência da Lei
Robin Hood, que trata da
distribuição de ICMSpara os
municípios (Lei /3.803)

• Plano de carreira dos servidores
efetivos do Tribuna/de Contas (L ei
13.770), do Tribunal de Justia
(Lei 13.467) e do Ministério
Público de Minas Gerais (Lei
/3.436

e Orçamento de 2001

Redução para 12% da a//quota de
/CMS nas opeiwçõ es internas com
medicamentosgenéricos (Lei
/3.625)

• Remissão de créditos tributános
(Lei 13.741)

e
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