Associação Profissional
dos Geólogos de Pernambuco

AUDIÊNCIA COM SENADOR HUMBERTO COSTA – 25/11/2011

1 – PL 117/2006 Tramitando no Senado – Lei dos Geofísicos – Regulamenta a profissão de
Geofísico e altera a Lei 4076/1962, que regulamenta a profissão de Geólogo e Engenheiro
Geólogo.
Comissão de Assuntos Sociais, cujo Presidente, o Senador Jayme Campos, designou relatora
a Senadora Ângela Portela (PT/RR).
2 – Carreira típica de Estado – PL 7607/2010 – Deputado José Chaves (PTB-PE)
acrescenta um parágrafo na Lei 5194/1966, que regulamenta as profissões de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro Agrônomo. Encontra-se na CCJ da Câmara; se aprovada na Comissão
vai direto para o Senado, sem passar pelo plenário.
O objetivo do projeto é garantir uma remuneração digna para os profissionais; porquanto os
atuais níveis salariais de órgãos como o DNPM e a CPRM/SGB estejam razoáveis, fruto de
medidas adotadas no Governo Lula (Ministra Dilma), já enfrentamos muitas agruras; no
Governo do Estado a maioria dos órgãos paga abaixo do piso fixado pela Lei 4950-A/1966 e
o pior, no caso dos Geólogos fixam um piso mais baixo ainda . As Prefeituras, via de regra,
oferecem salários irrisórios aos técnicos. É a velha história, o serviço público faz de conta que
paga e o técnico faz de conta que trabalha.
O Artigo 3º do PL 117/2006 dispõe que “Aplica-se aos geofísicos, aos geólogos ou aos
engenheiros-geólogos o disposto na Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, na Lei nº 5.194,
de 24 de dezembro de 1966, e na Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985”.
3 – Geologia & Mineração em PE.
a) Diagnóstico Mineral de PE – relatório elaborado pela AGP e entregue ao Dr. Geraldo
Júlio, Secretário de Desenvolvimento Econômico, em 18/05/2011, com propostas de
ações a serem desenvolvidas pelo Governo do Estado na área de Geologia e
Mineração. Até a presente data não recebemos nenhum retorno!!!!!
b) Jubileu de Ouro Geólogos Pioneiros do Norte Nordeste – Convidar o Governador
do Estado para a sessão solene da Academia Pernambucana de Ciências que se
realizará no dia 15/12/2011 no auditório da FIEPE, em homenagem à primeira turma
de Geólogos diplomada pela então Escola de Geologia de Pernambuco em 1961;
oportunidade em que será apresentada ao Governo de PE a proposta de criação do
Serviço Geológico de Pernambuco.
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