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o próximo dia I° de fevereiro, tomam

i'i~ posse os deputados eleitos para a 14a

Legislatura (199912003). A cerimônia será reali-

zada às 14 horas, no Plenário, durante reunião

preparatória da Assembléia Legislativa. Os traba-

lhos serão presididos pelo deputado mais idoso,

até que seja eleita a Mesa da Assembléia. Nor-

malmente, a eleição da Mesa é realizada na mes-

ma reunião em que os deputados tomam posse.

A primeira reunião ordinária de Plenário irá acon-

tecer no dia 17 de fevereiro, dando início, assim,

aos trabalhos legislativos.

Racionalização
administrativa
novo Regimento Interno da Assembléia

Legislativa, em vigor desde 6 de novem-

bro de 1997, determinou a redução do número

dos deputados que compõem a Mesa, a partir da

próxima legislatura. Até 1998, a Mesa era inte-

grada pelo presidente, três vice-presidentes e cinco

secretários. A partir deste ano, a Mesa passa a

ser composta do presidente, de dois vice-presi-

dentes e de dois secretários. De acordo com o

secretário-geral da Mesa, Paulo Rubens Navarro

Vieira, essamudança dá continuidade à política de

enxugamento e racionalização administrativa ado-

tada pelo Legislativo mineiro. Segundo ele, aAs-

sembléia preferiu trabalhar com um colegiado me-

nor, valorizando mais os trabalhos das

comissões.

No âmbito administrativo, foram

extintos cargos e funções de chefia,

reduzindo a um número pequeno os

cargos comissionados. A Deliberação

da Mesa nO 1.542, de 1998, reduziu
asdiretorias a três e atribuiu os servi-

ços administrativos à Escola do

Legislativo. AAssembléia vem, dessa

forma, implementando ações que vi-

sam a um Legislativo moderno, en-

xuto, eficiente e produtivo.

Eleição da Mesa
Mesa é eleita em votação secreta para

um mandato de dois anos e o registro

dos candidatos - individual ou por chapa - deve

ser feito até duas horas antes da reunião desti-

nada à eleição, conforme determina o Regi-

mento Interno. O Regimento determina, ain-

da, que o deputado sem filiação partidária não

poderá candidatar-se à eleição para cargos da

Mesa da Assembléia nem ser designado mem-

bro da Comissão.

O presidente da Mesa deverá ser eleito pela

maioria dos votos dos membros da Casa, ou

seja, um mínimo de 39 votos. A votação é se-

creta e individual, registrada por meio de cédu-

las previamente impressas, depositadas em

urna. Feita a apuração, o presidente da reu-

nião, até então o deputado mais idoso, procla-

ma os eleitos e os empossa. O Regimento pre-

vê, também, que, no caso de o presidente da

reunião ser eleito presidente da Assembléia, o

I o-vice-presidente, já investido, lhe dará pos-

se. Depois da posse dos membros da Mesa, o

presidente declara instalada a 14a Legislatura.
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