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Assembléia promove quatro ciclos de debates
Os temas abordados são  novo Código Nacional de Trânsito,

Código do Consumidor, a política de esportes e a
legislação eleitoral

Assembléia vai viver, em 1998, um ano
LMmovimentado. No primeiro semestre, as
Audiências Públicas Regionais (com início nos dias 6
e 7 de abril, em Timóteo) vão mobilizar servidores
e parlamentares durante três meses. No segundo
semestre, a preparação para as eleições deve mar-
caro ritmo das atividades! Um Ciclo de Debates
sobre a legislação eleitoral será realizado ainda no
primeiro semestre (em março), para orientara so-
ciedade e os partidos políticos sobre as regras do
processo.

Outros assuntos que vão ser destaque neste
ano, nos Ciclos de Debates, são o novo Código
Nacional de Trânsito, o Código do Consumidor e a
política de esportes. A Escola do Legislativo promo-
verá, ainda, estudos para os integrantes do Banco
de Desenvolvimento do Servidor (BDS), com o
tema "História Política de Minas Gerais"! Um Fórum
Técnico sobre o Programa Estadual de Direitos
Humanos também é destaque.

Programação das Audiências Públicas Regionais
• 10 Dia: Projeto Nova Gestão Pública Regionalizada (destinado a prefeitos,
vice-prefeitos e representantes de associações microrregionais de municípios)

Temas abordados:
- Legislação Eleitoral (somente a distribuição de cartilha)
- Código Nacional de Trânsito
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e impactos e perspectivas da

implantação da Lei n°9.424 (que instituiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento do
Ensino e Valorização do Magistério)

- CooperatMsmo
- ICMS Ecológico
- Valor Adicionado Fiscal (VAF, um dos fatores de cálculo do ICMS devido aos

municípios)
• 2° Dia: Audiência Pública Regional (priorização das propostas regionais para
serem inseridas no Orçamento para 1999)
• Outras ações: nos dois dias, serão desenvolvidas também as seguintes atividades:

- Prestação à comunidade, através do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC),
de serviços próprios ou oferecidos mediante convênios com diversos órgãos públi-
cos. Entre eles, o "Procon Assembléia" e a emissão de carteira de identidade, de
carteira de trabalho e de título de eleitor

- Projeto Cidadão Mirim (conjunto de cinco livros e um jogo que reproduz a
tramitação de um projeto de lei). Integra o Programa de Educação para a Cidadania e
atende crianças do ensino fundamental, informando sobre otrabalho parlamentar e
sobre como a sociedade pode intenir na ath'idade legislativa

Circuito interno - Em março, será ampliado o
circuito interno de T\ com a distribuição do sinal de
emissoras de TV a cabo que possuem programa-
çãojomafística.

Principais ações
Fevereiro

Ciclo Nacional de Debates viateleconferência:
Código Nacional de Trânsito
Março

Ciclo Nacional de Debates viateleconferência:
Código Nacional do Consumidor
Ciclo Nacional de Debates via teleconferência:
Legislação Eleitoral
Estudos Temáticos da Escola do Legislativo:
o tema é "História Política de Minas Gerais
Audiências Públicas Municipais (preparação
para as Audiências Públicas Regionais):
26/2 a 20/3/98
Ampliação do circuito interno de TV da As-
sembléia, com programação jornalística
Abril
Ciclo Nacional de Debates 'via teleconferênda
Política de Esportes
Fórum Técnico: Programa Estadual de Direi-
tos Humanos
Distribuição do sinal da TV Assembléia a mu-
nicípios mineiros através de retransmissão lo-
cal (sinal aberto)
Criação do Serviço 0800, ampliando o leque
de instrumentos; de participação popular que
a Assembléia oferece à comunidade mineira,
onde estão previstos os seguintes serviços:
divulgação da agenda da Assembléia, versão
radiofônica doAssembléha Interna e interação
em atividades do Legislatrio
Maio
Distribuição do sinal da TV Assembléia e pro-
gramação de rádio através da Internet
Junho
Interação das redes de circuito interno e de
informática, incluindo a criação de canais in-
temos destinados ao Plenário, Plenarinhos,
Auditório e Teatro
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