
A
entrada em funcionamento do painel
eletrônico é outra medida que terá

repercussões positivas no Plenário. Insta-
lado há cerca de quatro anos, o painel já é

1 usado para registro das presenças de de-
i putados e identificação das matérias que são

votadas. Além disso, informa as reuniões;.
de Comissão, que acontecem concomitan-

•	temente às reuniões de Plenário, e marca

1 o tempo destinado aos oradores e às-di-
versas fases da reunião.

• Em 17 de abril, o painel foi acionado
pela primeira vez para uma votação nomi-
nal, de um requerimento do deputado

•	Marcos Helênio (PT). No processo de vo-
tação eletrônica, cada deputado, com uma

-	senha própria, registra seu voto em termi-
nais individuais, instalados nas mesas em

iPlenário, podendo optar pelo 'sim', 'não'
¶ ou 'em branco'.
• O presidente da reunião é quem acio-

na o sinal eletrônico iniciando a votação e,
a seguir, os deputados têm até IS segun-
dos para registrar seus votos, sendo que o
resultado é apresentado no painel junto ao
nome de cada deputado. Apenas as vota-
ções secretas, determinadas pelo Regimen-
to Interno, não serão feitas pelo voto ele-

trônico. Com essa inovação, a apreciação de ma-
térias em Plenário terá maior transparência, pos-
sibilitando àqueles que acompanham as reuniões
ter melhor controle das votações.
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Mesa reduz número de postos c
Medidas restringem criação de blocos parlamentares e indicação de lideranças

o

PRINCIPAIS

MUDANÇAS:

^& redução do número de

integrantes da Mesa (de

nove para cinco)

ampliação de 20%

(12 para 16 deputadas)

do percentual mínimo

para constituição de bloco

pan'amentar. Líderes das

bancadas que o compõem

perdem atnbuiØes,

direitos e prerrogativas

regimentak e legais

O
presidente da Assembléia, deputado Ro-
meu Queiroz, anunciou, neste mês, uma

série de medidas para racionalizar a estrutura do
Legislativo, enxugar instâncias de decisão na área
parlamentar e reduzir custos. Medidas como as
restrições aos pedidos de regime de urgência, a
colocação do painel eletrônico em funcionamento
e mudanças na constituição de blocos parlamen-
tares foram apresentadas, em nome da Mesa,
como emendas ao Projeto de Resolução
n° 1.077/96, que contém a nova versão do Re-
gimento Interno.

Aprovado em Plenário, o Projeto de Resolu-

ção n° .155/97, que propõe a redução do nú-
mero de integrantes da Mesa - de nove para cin-
co -, deverá vigorar para a eleição da próxima
Mesa. Romeu Queiroz ressaltou que "essas ini-
ciativas fazem parte de um amplo programa de
modemização adotado pela instituição e que já
produziu mudanças também na área administra-
tiva, como o enxugamento das suas estruturas
gerenciais, reduzindo os postos de diretoria de

4 para 6; adoção de um amplo programa de
informatização; e implantação de políticas detrei-
namento e valorização de pessoal, entre outras
medidas".
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Painel entra em funcionamento
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