
REVISTA DO •Legislativo

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	 O início cicstu an(), tO)ifiOIi isu a nova Musa da
DEPUTADOS	

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, presidida pelo
PRESIDENTE ANTÔNIO JÚLIO	 deputado Antonio Julio (PMDB), para um mandato de

12-VICE-PRESIDENTE ALBERTO PINTO COELHO	 dois anos. No seu discurso de posse, o presidente mostrou
25-VICE-PRESIDENTE Ivo JOSÉ	 a sua preocupação com os problemas que estão sendo
32-VICE-PRESIDENTE	OLINTO GODINHO

1-SECRETÁRIO MAURITORRES	 impostos a sociedade brasileira e agravados pelo modelo de
2 2-SECRETÁRIO WANDERLEY ÁVILA	 desenvolvimento nacional adotado pelo governo federal.
3-SECRETÁRIO ÁLVARO ANTÔNIO	 "A política econômica vigente leva ao aumento cia pobreza e à

SECRETARIA
concentração da renda, bem como à violência rural e urbana, ao

ASSESSOR EXECUTIVO desemprego e a falência dos serviços públicos. E apesar das afirmações
DE PLANEJAMENTO E	 de Brasília - de que o País estaria ingressando em fase de estabilidade

CONTROLE JOÃO FRANCO FILHO	 e progresso -, a população não percebe tais mudanças", disse o
DIRETOR-GERAL	SÉRGIO BARCELOS	 presidente.

Essa mesma preocupação marcou a passagem da Mesa anterior, presidida
pelo deputado Ancierson Aclauto (PMDB), que envolveu o Legislativo
mineiro em importantes discussões na busca de caminhos alternativos
para o desenvolvimento brasileiro, mais justos e menos exclucientes.
A matéria de capa desta edição da Revista do Legislativo faz um
diagnóstico cio desequilíbrio cia balança social no Estado de Minas Gerais,

• revistado legislativo	suas causas e conseqüências. Em seguida, apresentamos um relato dos
Piiblicaçáo da Assembléia Legislativa do Estado	principais momentos cio Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre,
dc Minas Gerais. Conselho Editorial: Ramiro	no início deste ano especialmente sobre a participação mineira nesseBatista (Diretor de Informação e Comunicação),
\Ivriam Costa de Oliveira (Responsável pela	encontro. Foram selecionados também dois artigos, de autores
Arca de Projetos Institucionais), Lúcio Pérez	renomados, que tratam cia questão cia globalização e seus efeitos sobre
(Responsável pela Arca de Comunicação Social),
Francisco de Morais Niendes (Coordenador de	a sociedade contemporânea e que estão disponíveis na Biblioteca cio
Jornalismo). Joana Nascimento (Coordenadora	site do Fórum Social Mundial na Internet.
de Comunicação visual). Editora Executiva:	No segundo bloco cia Revista cio Legislativo, são tratados temas diversos.Patricia Duarte. Revisão: I,Tahela Moreira e
Nlargarcth Magalhães. Projeto Gráfico: Maria	como um artigo que responde às principais dúvidas dos administradores
de Lourdes Niacedo Ribeiro, Arte: Mauro Lúcio	municipais referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, baseado na
de Paula. experiência coordenada pela Assembléia Legislativa de promover um

amplo debate sobre a nova lei flO interior cio Estado. Foram realizados
28 encontros flOS primeiros três meses deste ano, com a participaçào
de quase 5 mil pessoas, entre prefeitos, vereadores, servidores públicos
e lideranças políticas representativas.
A Revista cio Legislativo já completou sete anos de circulação
ininterrupta, atingindo um público formador de opinião de quase 4 mil

Endereço	 pessoas e estando, há quase dois anos, disponível também na Internet,
Rua Rodrigues Caldas, 30—Sala 7	 no endereço cia Assembléia Legislativa de Minas Gerais
(i'P 30190-921 - Tel.: (31) 3290-7801	 (www.almg.gov.br ). Agora estamos organizando um Banco de Artigos
Fax: (31) 3290-7811 - 1311 - NIO	 que trata de grandes temas envolvendo a discussão das questões

econômicas, políticas, sociais e regionais cio Estado) de Minas Gerais,
Assembleia na Internet:	cia atuação das instituições político-partidárias, entre outros. Na contracapa
http://www.almg.gov.br	d'sti cdiçào, ustão) as principais (WicfltaC()eb pala O'íi\ j o) EloS artigos.


