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CAPÍTULO 1
DA REALIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS

Art. 10 - O Fórum Técnico Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica de
Minas Gerais: Crises e Perspectivas, a ser promovido pela Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, será realizado nos dias 5 e 6 de novembro de 2001,
no prédio sede deste órgão legislativo.

Art. 2 0 - O Fórum tem por objetivos:

- discutir os temas relacionados com as Instituições de Pesquisa Científica e
Tecnológica de Minas Gerais que sejam de interesse da sociedade, municípios,
Estado e União:

II - colher subsídios e construir propostas para ações legislativas e executivas
relacionadas aos temas debatidos, em especial as que visem à elaboração
de políticas de pesquisa e desenvolvimento científico.

Parágrafo único - O resultado dos trabalhos será formalizado em Documento
Final, observado o disposto neste Regulamento.

CAPÍTULO II
DO TEMÁRIO DOS TRABALHOS

Art. 30 - Os trabalhos a serem desenvolvidos no Fórum terão como temas:

- Questões Legais:
II - Questões Orçamentárias;
III - Questões Administrativas:

CAPÍTULO III
DA PARTICIPAÇÃO E DA INSCRIÇÃO

Art. 4' - As inscrições serão:

- institucionais, que darão aos inscritos o direito de participar dos Grupos de
Trabalho e das Sessões Plenárias, de acordo com este Regulamento:

II - individuais, que darão aos inscritos o direito de participar apenas das Sessões
Plenárias de Debates, com direito a voz, e da Plenária Final, como
observadores.

§ 1° - Os detentores de inscrição individual poderão a direito de voz e voto nos
Grupos de Trabalho, desde que observado o limite de 10% (dez por cento) em
relação aos participantes institucionais inscritos em cada grupo.



§ 2° - As inscrições institucionais serão efetuadas por indicação das
instituições participantes do Fórum.
§ 3° - Cada instituição poderá inscrever até 20 (vinte) representantes por
Grupo de Trabalho, e cada um terá direito a 1 (um) voto nos Grupos de
Trabalho e uni voto votações na Plenária Final.

§ 4° - O representante com direito a voto no Grupo de Trabalho e na Plenária
Final deverá ser previamente indicado no ato da inscriçao, podendo ser
substituido, mediante comunicação da instituição à Assembléia, em caso
de seu impedimento.
§ 5° - A inscrição e a indicação de que tratam os parágrafos anteriores serão
formalizadas através do preenchimento do formulário anexo ao programa-
convite, pelo fax (31) 3290-7670, pessoalmente ou pelo correio, endereçado
à Coordenação de Atendimento ao Cidadão (CAC) da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais (Rua Rodrigues Caldas, n° 30, Bairro Santo
Agostinho, Belo Horizonte) até o dia 29/10. O formulário deverá conter o
carimbo da instituição ou assinatura do titular.

§ 6° - O direito da instituição ao voto na Plenária Final fica condicionado a
presença de seu representante no(s) Grupo(s) de Trabalho em que se tenha
inscrito.

§ 7 0 - A inscrição individual, aberta ao público, será feita na Coordenação de
Atendimento ao Cidadão (CAC) da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais ou pelo fax (31) 3290-7670 ou pelo telefone (31) 3290-7800, até o dia
29/10.

CAPÍTULO IV
DAS SESSÕES

Art. 5° Integram o Fórum Técnico:

- Abertura, rio dia 5/11, ás 8h30;
II - Debate: A Situação Critica das Instituições de Pesquisa, rio dia 5/11, das

9h às 12h30:
III - Debate: Visão e Expectativas da Sociedade, no dia 5/11, das 14h às

15h30;
IV - Grupos de Trabalho, no dia 5/11, das 15h30 às 18h;
V - Sessão Plenária Final, rio dia 6/11, das 9h às 12h.

CAPÍTULO V
DA DINÂMICA DAS SESSÕES

Art. 6 -- As Sessões Plenárias terão a seguinte dinâmica:



- A sessão de Abertura será feita pelo Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais;

II - As sessões de Debates constarão de exposição, de até 20 (vinte) minutos
cada, proferida pelos conferencistas convidados, seguida de debate com
o público presente;

III - Na Plenária Final, os coordenadores dos Grupos de Trabalho farão um
relato sucinto dos trabalhos desenvolvidos, e o Deputado coordenador
conduzirá o processo de discussão e votação de cada uma das propostas
apresentadas.

Art. 70 - As sessões dos Grupos de Trabalho terão a seguinte dinâmica

eleição do relator do grupo;
II - debate entre os participantes do grupo, mediado pelo coordenador;
III - apresentação e votação de propostas, por maioria simples;
IV - redação do relatório, sob supervisão do coordenador;
V - aprovação do relatório.

Parágrafo único - Constarão no relatório do Grupo de Trabalho as propostas
minoritárias que obtiverem o mínimo de 25 0 c (vinte e cinco por cento) dos
votos dos participantes.

Art. 8° - A Sessão Plenária de Debates terá a seguinte dinâmica:

- exposição sobre os temas em pauta, proferida por conferencistas
convidados, com até 20 (vinte) minutos para cada um;

II - debate com o público presente, por meio de questões orais, apresentadas
em até 2 (dois) minutos, e de questões escritas, dirigidas à Mesa.

Art. 90 - Após as Sessões Plenárias de Debates do dia 5 de novembro de
2001, a síntese do relatório dos Grupos de Trabalho, a ser apresentada na
Plenária Final, será redigida em conjunto pelos relatores e pelos
coordenadores de grupo, com assessoria da Assembléia Legislativa, sob
supervisão da Comissão de Representação.

Art. 10 - A Sessão Plenária Final, destinada à votação do Documento Final
do Fórum, terá a seguinte dinâmica:

- leitura da proposta do Documento Final, pela Mesa, na hipótese de não
haver distribuição de avulso, ou leitura individual, pelos participantes,
em 30 (trinta) minutos;

II - apresentação dos relatórios aprovados nos Grupos de Trabalho, pelos
respectivos coordenadores, em até 5 (cinco) minutos para cada um;

111 - apresentação oral de pedido de destaque;



IV - votação e aprovação, por maioria simples, do Documento Final, salvos
os destaques;

V - discussão e votação dos destaques;
VI - eleição da Comissão de Representação;
VII - entrega do Documento Final ao Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais;
VIII - encerramento do Fórum pelo Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.

§ 1 0 - Para discussão dos destaques, a palavra será dada uma única vez e
por 2 (dois) minutos aos representantes indicados pelas entidades,
alternando-se um favorável e outro contrário à proposição. se  houver
divergência.
§ 2° - As propostas contraditórias serão automaticamente destacadas.
§ 3° - As novas propostas deverão ser subscritas por no mínimo 25% (vinte
e cinco por cento) dos votantes e deverão ser apresentadas até o início do
processo de votação.
§ 4° - Serão considerados aprovados os destaques que obtiverem maioria
simples dos votos.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - O Fórum Técnico terá uma Comissão de Representação, eleita na
Plenária Final e composta por representantes das instituições participantes.

§ 1° - Caberá à Comissão de Representação:
- promover o contato com os conferencistas e debatedores para viabilizar

o seu compromisso com o Fórum, observada a ordem de prioridade
estabelecida pelas entidades envolvidas, e definir outros nomes, no caso
de se esgotarem as opções fornecidas;

II - supervisionar a elaboração da síntese dos relatórios dos Grupos de
Trabalho;

III - supervisionar a sistematização do Documento Final;
IV - apresentar emendas na fase de votação do Documento Final;
V - acompanhar e avaliar, junto à Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, a implementação institucional das propostas contidas no
Documento Final.

§ 2 0 - Para implementação dos itens 1 a IV do parágrafo anterior, foi eleita
pelas instituições organizadoras do Fórum uma Comissão de Representação



Provisória, composta pelas seguintes entidades: Associação dos Empregados
do Sistema de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais
- ASSECT, Associação dos Trabalhadores da Fundação Ezequiel Dias -
ASSTRAF, Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro - AEFJP,
Associação Central dos Empregados da EPAMIG - ACEPA, Fundação João
Pinheiro - FJP; Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC-MG;
Empresa dePesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG; Fundação
Ezequiel Dias - FUNED.

Art. 12 - Caberá à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais formalizar
os convites aos conferencistas e debatedores.

Art. 13 - O coordenador do Grupo de Trabalho será relator e debatedor do
respectivo grupo durante as Sessões Plenárias.

Art. 14—O coordenador do Grupo de Trabalho terá à disposição 1 (um) consultor
para assessoramento, 1 (um) digitador e suporte da equipe técnica da Gerência-
Geral de Projetos Institucionais da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Art. 15 - As Sessões Plenárias serão presididas pelo Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e coordenadas por Deputados indicados
pelas Comissões Permanentes da Casa.

Art. 16 - O encaminhamento da discussão e da votação na Sessão Plenária
Final será feito sob orientação do Deputado coordenador.

Art. 17— As Sessões Plenárias serão gravadas e taquigrafadas por técnicos da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 18 - A proposta do Documento Final do Fórum será elaborada após as
Sessões Plenárias de Debates, no dia 5/11, por consultores da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, com apoio do grupo de revisão e
supervisão dos coordenadores dos Grupos de Trabalho e da Comissão de
Representação.

Art. 19— As entidades participantes da organização do Fórum Técnico Instituições
de Pesquisa Científica e Tecnológica de Minas Gerais: Crises e Perspectivas
constituirão grupos temáticos, que elaborarão documentos destinados a subsidiar
a discussão e formulação de propostas pelos Grupos de Trabalho, que deverão
ser entregues até o dia 25/10, em disquete e cópia impressa, na Gerência-



Geral de Projetos Institucionais da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Art. 20 - Serão conferidos certificados aos participantes presentes a no mínimo
750 c das Sessões Plenárias do Fórum.

Art. 21 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela
Comissão de Representação e pela Comissão Organizadora do Fórum.
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