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As últimas semanas de votação, antes do recesso parlamentar,
foram bem agitadas na Assembléia. A polêmica ficou por conta
dos projetos do pacote fiscal do governo do Estado, que
aumentava impostos como o IPVAe o ICMS, além de reajustar
as taxas cobradas pelos cartórios. A votação demorou vários
dias devido à obstrução do PMOB e do PT, e somente um
acordo "costurado" no dia 30 de dezembro conseguiu dar fim
ao impasse. Antes dele, porém, várias conversas de pé-de-
ouvido e discussões acaloradas movimentaram manhãs, tardes
e noites em Plenário e comissões. Uma delas reuniu, em
Plenário, os deputados Antônio Roberto (PMOB), IvoJosé (PT)
e Miguel Martini (PSOB) (no primeiro plano); e outra, os
deputados Anivaldo Coelho (PT) (ao fundo) e IbrahimJacob
(POT) (de costas).
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" PARCERIA jANEIRO/98

primeiro semestre deste ano será de muito

trabalho naAssembléia. As Audiências PÚ-

blicasRegionais.que o Legislativo mineiro realiza.

de forma pioneira. desde 1993. completam sua

quinta versão. As reuniões vão acontecer em 15

cidades. desde abril até junho. Na discussão de-

mocrática das prioridades regionais a serem

inseridas no Orçamento para 1999. os servidores

daAssembléiatêm o papel de dar o suporte técnico

e operacional àsreuniões.

O ano aponta também para a consolidação da

tendência de levar aAssembléia ao interior - uma

das diretrizes da Mesa para o biênio 1997/98.

Devem-se repetir as visitas das comissões para

debater, com a população das diversas regiões,

problemas que afetam seu cotidiano. Em 1997,

os deputados fizeram 59 viagens. A Escola do

Legislativo desempenha papel importante na

interiorização das atividades, com o desenvolvi-

mento de projetos como o "Nova Gestão Públi-

ca Regionalizada", que leva informações sobre

processo legislativo e administração pública a pre-

feitos, vereadores e assessores.

Como se vê, haverá muito trabalho para

parlamentares e servidores antes das eleições

de outubro, quando a população elegerá aque-

les que a representarão na Assembléia, na vira-

da do século. O Parceria, também neste ano,

estará levando aos servidores notícias sobre

todas essas atividades, além de serviços e in-

formações úteis para a vida funcional. Em ja-

neiro, mês de recesso parlamentar, e em feve- •

reiro o jornal estará circulando, excepcional-

mente, com oito páginas.
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