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O Projeto Cidadão
Mirim recebeu o
Prêmio Opinião

Pública 1997,
concedido pelo

Conselho Regional de
Relações Públicas de

São Paulo e do Paraná
(Conrerp)

Balanço de 1997 comprova
aproximação com municípios

O balanço das atividades
da Assembléia na 3' sessão
legislativa ordinária da IY
legislatura mostra a intensifi-
cação do relacionamento en-
tre o Legislativo, a sociedade e
os municípios. O relatório lis-
ta as ações implementadas a
partir da decisão da Mesa que
estabeleceu, além desta, as se-
guintes prioridades para o
biênio 1997/98: dinamização
dos trabalhos legislativos e
valorização do servidor.
Ações - A dinamização dos
trabalhos incluiu a reforma do
Regimento Interno, a
interiorização e maior divul-
gação do trabalho das comis-
sões e o tratamento especial
aos projetos mais relevantes -
incluindo a participação dos
envolvidos por meio de deba-
tes. Foram ampliados, ainda,
os serviços do Centro de Aten-
dimento ao Cidadão (CAC),

com a criação do "Procon As-
sembléia" e do "Fale com as
Comissões"; foi interiorizado
o projeto "Educação para a
Cidadania", além da realiza-

O Plenário analisou 811
proposições no ano passado,
entre elas o PR 1-077/96, da
Mesa, que contém o novo Regi-
mento Interno. Vários projetos
de iniciativa parlamentar tam-
bém podem ser destacados, en-
tre eles os PLs 741/96, que cria
a Ouvidoria de Policia do Esta-
do; 1.089/97, que trata da as-
sistência social às populações
das áreas inundadas por reser-
vatórios; e 1253/97, que prevê
a adaptação de ônibus para
pessoas portadoras de deficiên-
cia física.
Interiorização - As Comissões
intensificaram o processo de
interiorização das atividades.

ção das Audiências Públicas
Regionais e do aumento do
intercâmbio corri Câmaras,
Prefeituras e Associações
Microrregionais.

Foram feitas 59 visitas e 10 reu-
niões destinadas a audiências
públicas - realizadas com a
participação da sociedade, de
autoridades e da população em
geral. Entre as comissões tem-
porárias que atuaram, o desta-
que é para as CPIs do Sistema
Penitenciário e do Ipsemg. A
CPI do Sistema Penitenciário
apresentou, no relatório final,
diversas propostas para melho-
rar o quadro em Minas - entre
elas a que prevê o aumento do
número de defensores públi-
cos, já aprovada. Os integran-
tes da CPI do lpsemg viajaram
a outros Estados, para estudar
novos modelos de previdência.

Plenário analisa mais de 800 proposições

Balanco das atividades
•	 .3

• Proposições apreciadas pelo
Plenário

- Total: 811 (304 transformadas em
norma jurídica)

- Projetos de Lei (PLs): 722
- Propostas de Emendo à Constituição

(PECs): 40
- Projetos de Lei Complementar

(PLCs): 10
- Projetos de Resolução (PRs): 14
- Mensagens de veto: 20
- Mensagens diversos: 5

• Trabalho das Comissões
- Reuniões: 889
- Convidados: 1.215
—Visitas: 59
—Audiências públicas: 10
- Comissões temporárias: 41 (quatro

CPIs, três Comissões Especiais paro
proceder estudos e 34 Comissões
Especiais paro emitir parecer sobre
proposições)

-



Principais ações institucionais
• A Assembléia promoveu cinco Cidos de Debates e

três Fóruns Técnicos, além de uma teleconferénca
inédita sobre municipalização do ensino, transmitida
via antena parabólica para o interior

• A Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frenonop)
foi lançada

• As Audiências Públicas Regionais foram realizadas
em 14 cidades-pólo no primeira semestre

• Osistema "Assembléia On Une" ganhou novas cone-
xões na capital e no interior

• A HornePageda Alerng na Internet foi aprimorada
• Os serviços do CAC foram ampliados, com a inaugu-

ração do "Procon Assembléia" e do "Fale com as
Comissões"

• A Assembléia participou do  Encontro Nacional de
Informática Aplicada ao Legislativo (Enial/97)

• O projeto "Nova Gestão Pública Regionalizada" foi
realizado nos dois semestres e reuniu mais de 900
pessoas, entre prefeitos, secretários municipais e re-
presentantes de associações rnicrorregionais, promo-
vendo a discussão de temas de interesse das adminis-
trações locais

• Foram publicados o"Glossáno de Termos Parlamen-
tares", com versões em inglês, francês e espanhol, o
volume 5 dos "Cadernos do Legislativo"; o volume 3
da coleção "I'asso a Passo"; o livreto "A mudança da
Capital", lançado com a apresentação da peça teatral
de mesmo nome; e o volume sobre Pio Canedo,
dando continuidade à série "Memória Política de Mi-
nas Gerais"

• ATV Assembléia (canal li da TV a Cabo) inaugurou
nova grade de programação: alem da apresentação,
ao vivo, de todas as reuniões de Plenário e de eventos
institucionais importantes, há lambem programas
como o "Assembléia em Debate - , "Procon Assern-
bléia", "Assembkiia Informa" (veiculado também pelo
rádio) e "Repórter Assembléia"

• Ganharam novo formato as "Análises Prévias" - do-
camentos elaborados pela Consultoria sobre proje-
tos importantes em tramitação, com o objetivo de
informar o cidadão e enriquecer as discussões. Esses
documentos passaram a ser encaminhados aos seg-
mentos da sociedade potencialmente interessados nos
temas de que tratam
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 das atividades foi
um dos projetos implementados
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() Afastado do exercício do mandato por
investidura no cargo de Secretário de
Estado

Uma das diretrizes da
Mesa para o biênio, a valori-
zação do servidor, englobou
ações conjuntas do setor de
Recursos Humanos e da Esco-
la do Legislativo. Os instru-
mentos de avaliação de de-
sempenho e de desenvolvi-
mento na carreira foram
atualizados, além de terem
sido aprimorados os sistemas
de informação e de comunica-
ção interna.

A Mesa da Assembléia
também foi responsável por
importantes ações em 1997.
Entre elas, a apresentação do
PR 1518/97, que prevê a re-
dução de cargos e funções da
Secretaria da Assembléia. A
Mesa proibiu, ainda, a remu-
neração de substituições e
implementou a etapa de
capacitação específica, quan-
do da realização de concurso
público para preenchimento

de cargos no Legislativo.
Racionalização - Outras ações
foram: a redução do número
de diretorias e cargos de dire-
ção, a criação da avaliação
setorial, a definição de novos
critérios para formação profis-
sional, a regulamentação do
aproveitamento do servidor
inativo no âmbito da Secreta-
ria e a instituição da jornada
diária de oito horas para os
servidores.

,8eln Horizonte (Credicom) - Integram
o Baricocib cooperativas de crédito

mútuo e de crédito nirai. Além de
Minas, fazem parte do banco

-.	representantes do Espírito Santo, de
Goiás e de Santo Catarino. A

outros E2
'

da solenidade o presidente do
Organização das Cooperativos do
Estado de Minas Gerais (Ocemg).

Alfeu Silvo Mendes; o presidente e o
diretor regional do Boncoob.

Raimundo Mariano do Vale e Élio

	O presidente da Assembléia e da Frente Parlamentar do	Duarte; o presidente da Central das

	Cooperativismo (Frencoop), deputado Romeu Queiroz	Cooperativos de Crédito Mútuo de

	

(PSDB), participou, na última quinto-feira (8), do	Minas Gerais (Cecremge), Luiz

	

solenidade de adesão de Minas Gerais ao Banco	 Gonzaga Viana Loge, e o

	Cooperativo do Brasil (Rancoob). 0 evento ocorreu no	representante da Cola!, Wagner

	

Cooperativa dos Médicos da Região Metropolitana de	 Dias da Silva.
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Se você (em criticas e sugestões, fale
com o Gerente de Jornalismo
(290-7800)

Se você está com problemas de
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