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Presidência e Colégio de Líderes
definem pauta de fim de ano

Entre as proposições a serem apreciadas até dezembro, estão os projetos
de lei orgânica do Tribunal de Contas, MinistérioPúblico e Tribunal
de Justiça
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CONFIRA OS NÚMEROS
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flá está acertada a pautadas proposições a se-
rem votadas pelos parlamentares até o final

deste ano, antes do encerramento da sessão
legislativa. São mais de 80 proposições, entre
projetos de lei ordinária ou de lei complementar e
propostas de emenda à Constituição. A relação das
proposições foi definida em reunião do Colégio de
Líderes realizada neste mês, depois da análise de
proposta inicial encaminhada pela Presidência da As-
sembléia. Segundo o diretor legislativo, Eduardo
Moreira, o procedimento de ouvi  os líderes das
bancadas antes de fechar uma pauta consensual de
matérias a serem examinadas pelo Plenário tem
dado bons resultados. 'As reuniões têm sido pro-
dutivas, realizadas sempre após avaliação conjunta
pelo presidente Anderson Adauto e pelos líderes
dos partidos", destaca.
Leis orgânicas —AJém do projeto de lei que con-
tém o Orçamento do Estado para o exercício de

a s pro-
rvido-

res públicos. São eles os PLs n°5 .240/2000,
que se refere ao aumento dos vencimentos
dos servidores ativos e inativos do Legislativo;
1.215/2000, do Tribunal de Justiça, que se
refere aos servidores do Judiciário; e
1.223/2000, da Procuradoria-Geral de Justi-
ça, sobre o aumento dos salários dos servi-
dores do Ministério Público. Todos eles de-
terminam um reajuste salarial de 10%, retroa-
tivo a 1° de julho deste ano. De acordo com a
Emenda Federal n° 19/98 (Reforma Adminis-
trativa), proposição que trata de aumento sa-
larial deve ser apresentada sob a forma de pro-
jeto de lei, específico para cada Poder, e tem
de ser sancionada pelo governador do Estado.

2001 (veja matéria à página 4), outras proposições
constam da pauta. Entre elas, o Projeto de Lei
Complementar (PLC) n° 17, de 1999, do Tri-
bunal de Justiça, que contém a organização e a
divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais;
o PLC n° 28/99, da Procuradoria-Geral de
Justiça, que altera a Lei Complementar n°34,
de 1994 (a Lei Orgânica do Ministério Públi-
co); e o Projeto de Lei (PL) n°846, de 2000,
do Tribunal de Contas, que altera o plano de
carreira dos servidores efetivos do órgão.
Outra proposição que também deverá ser ana-
lisada pela Assembléia neste último trimestre
de 2000 é o PL n° 830/2000, do deputado
Alberto Bejani (PFL), que dispõe sobre a dis-
tribuição da parcela de receita do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos municí-
pios, de que trata o inciso 11 do parágrafo único
do artigo 158 da Constituição Federal,

Justificação - No caso do projeto que se refe-
re aos servidores da Assembléia, para atender às
despesas decorrentes da execução da futura lei,
fica o Executivo autorizado a abrir crédito suple-
mentar até o valor de R$ 10.606.000,00. Na
justificação do projeto, a Mesa destaca o propósi-
to de reajustar os vencimentos e proventos dos
servidores da Asssembléia, conferindo-lhes o
mesmo tratamento já dispensado a todas as cate-
gorias do Executivo. O índice de 10% é fruto de
proposta apresentada em conjunto por represen-
tantes das áreas técnicas do Ministério Público,
do Tribunal de Contas, do Tribunal de AJçada, do
Tribunal de justiça Militar, do Tribunal de Justiça e
daA]emg - que levaram em conta, entre outros
aspectos, o fato de estarem os servidores sem
reajuste há mais de cinco anos.

Três projetos tratam de
reajuste salarial
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