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Fica alterado o inciso I do art.43 que trata do Projeto de Lei Complementar nº 01/2015- Mensagem
20/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

          “Art.43 (...)

                    I- 25 (vinte e cinco) cargos nível DGA-5;”
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JUSTIFICATIVA

           A presente emenda modificativa visa reduzir de 35 (trinta e cinco) para 25 (vinte e cinco) a quantidade
de cargos em comissão extintos no âmbito da Administração Direta do Estado, que trata no Projeto de Lei
Complementar nº 01/2015- Mensagem 20/2015, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder
Executivo Estadual.

          Vale ressaltar, que faz necessária essa redução do número de cargos em extinção tendo em vista que
é para atender algumas secretarias, como por exemplo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA,
que ficou desfalcada de recursos humanos para atender com eficiência a demanda de controlar, formular,
propor e de executar as políticas estaduais do meio ambiente, tornando um órgão arrecadador como a
SEMA ineficiente e moroso em decorrência da falta de pessoal para analisar os processos ambientais.

         É sabido, que a falta de concursos públicos e a insuficiência do número de servidores efetivos no
estado atingem a estrutura, a qualidade e comprometem o funcionamento permanente da prestação de
serviço do Estado com os cidadãos.

        Assim, é prematuro reduzir o numero de servidores do estado mesmo sendo comissionados sem antes
avaliar o impacto que isso causaria na administração direta do Estado, pois os gestores na ânsia de
minimizar os impactos das despesas e custos da máquina estatal poderão estar engessando o
funcionamento do estado.

      Pela importância desta proposição, contamos com o apoio de nossos pares para sua aprovação.
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