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• Questão de Ordem

Consolidar a.democracia l. '

Aprofundar conquistas democráticas é o desafio depois da retomada das prerrogativas
ameaçados, não exitou, mesmo cOlTendorisco
de vida, em sair às ruas em nossa defesa, e o
Dl'.Ulysses Guimarães sabia muito bem disso,
ele que sentiu na própria pele a violência da
DitaduraMilitar, e como ele mesmo afirmou:
- !'Nós temos ódio da Ditadura; ódio e nojo".
No contexto geral, a Assembléia Legislativa .

do Estado de Minas Gerais pode orgulhar-se
de ser a pioneira no implemento de mudanças
que muito contribuirão para o fortalecimento
do Poder Legislativo, na medida em que se
preocupa, constantemente, com o crescimento
e o desenvolvimento de seus funcionários, de

maneira profissional,
evitando assim, as
ingerências políticas que
tanto atrapalhai'am em
outros tempos. Estamos
vivendo uma nova era, a
do Brasil após o
lmpeachment, e isso nos
traz um novo alento e
esperança, de que

podemos entrar com o pé direito às portas do
30 milênio, com a ce11eza de que o Brasil é
possível, de que a Lei de Gerson não mais
será reforçada, multo pelq contrário.

Cabe agora a cada um de nós aproveitar
esse espaço e procurar dar a sua conttibuição
para a instalação definitiva da Democracia
em nosso País. Que nossos filhos tenham um
futuro melhor e que o sonho daqueles que
"desapareceram" no combate à repressão não
seja uma utopia.

P.S.: Seria interessanteque.nopróximonúmerode "Parceria",
vocês fizessemuma reportagemsobre o "GrupoMate"
e o trabalhodesenvolvidopela equipede que façoparte.
existentc dcsde 1987. iniciativa pioneira no setor; e.
vital para o bom desenvolvimento de pesquisas de
projetos de lei e congêneres por parte dos senhores
deputados."

se refere às fotos: saiu "inseguraça".
Penso que, para efeito jornalístico, a sigla que se refere à

Assembléia. deveria ser apenas AL, tão somente.
De resto. quero congratular-me com vocês pelo brilhante

trabalho jornalístico que ora vem de ser feito e desejo que
"Parceria" tenha longa vida e seja um exemplo para as
assembléiasdo Brasil. do que é se fazer um "house organ"
sério e competente.
Atenciosamente,
Paulo Roberto Magalhães

Após 20 anos sob a tutela do Regime de
força que se instalou no País a partir de 1964,
vemos com satisfação e alegria, o Legislativo
retomar de forma significante as suas
prelTogativas e consolidar, definitivamente, a
democracia no Brasil. Oque muito contlibuiu
para isso foi a instalação do processo de
lmpeachment do Presidente da República,
pois, daqui pra frente, a população espera que
acorrupção seja combatida e que os ctimes de
"colatinho branco" não mais ficarão impunes.
Certa vez, um repórter perguntou ao nosso

quetido Dom HélderCâmara: - "Dom Hélder,
o senhor acha que o poder
corrompe?" E ele, com
sua voz Inansa, respondeu:
- "não sei meu filho, eu
nunca estive lá". Dom
Hélderusou do bom senso
ao respondera ess~
indagação. O ser humano,
em maior ou menor
escala, é passível de
corromper-se. O que não pode acontecer é a
impunidade, é preciso que ~e dê o exemplo.
Enquanto aqueles que praticam os assim
chamados crimes de "colarinho branco" não
forem punidos, a corrupção estará espiando
at~'ás.da porta à espera de uma 0p0l1unidade
para se materializar. .
O Poder Legislativo está de parabéns, ele

que durante mais de 20 anos foi impedido de
exercer, em sua plenitude, as suas
prerrogativas, ele que, quando os nossos
direitos e garantias individuais se viram

• Carta
"Li com prazer o número 1 de "Parceria", bem escrito,

diagramado e impresso por competente equipe.
Porém.gostariade fazer um pequeno reparo.Na página 3.

coluna 2. primeiro parágrafo. a sigla para "Matérias em
Tramitação".MATE. foi grafada incorretamente.
Outro reparo que, também.envolve aquestão da sigla, diz

respeito à sigla para a. própria expressão "Assembléia
Legislativado Estado de MinasGerais". que. normalmenteé
grafadacomoALMG.ao contráriode ALEMG.que separece
um pouco com'a sigla ASLEMG, e que. ainda, aparece na
coluna 3. página 2. último parágrafo. linha 7. do artigo
assinadopor Fádua Hamdan.
Umcuidadoespecialécomaortografiade línguaestrangeira;

na coluna 2, parágrafo 2. aparece a palavra "funky". para
designar um gênero musical. O certo é "funk". "funky"
também existe. mas é adjetivadore não substantivante.
Um pequeno senão de revisão escapou na página 8. numa

chamadalateralao ladoda coluna 2. logo abaixodo textoque

Colaboração de
Manoel Viana

. Corréla, da
Gerência de

Seleção e
Desenvolvimento
do Departamento

de Pessoal

o balanço do que a Assembléia
produziu em 92 indica que aprodução,
legislalivacresce acada anoemnúmero
e qualidade. Foram 993 proposições
apreciadas em Plenário e nunca se
trabalhou tanto quanto nasComissões,
onde o volumoso número de rewliões
incluiu grandes debates em torno de
questões inadiáveis da sociedade, nas
dezenas de comissões especiais,
parlamentaresde inquéritoe audiências
públicas que se realizaram.
O avanço é sinal de que a retaguarda

está também funcionando cada vez
melhor. E está mesmo. Foi o ano em
que mais se evoluiu nas conquistas de
modernização das rotinas admi-
nistrativas e de aproximação dos
interessesdoservidor.Depoisde várias
etapas dos programas de treinamento,
por exemplo, fechamos o ano com o
lançamenlo da Escola do Legislativo,
que coloca num patamar muito mais
elevado a questão de formação de
técnicos da Casa.
E foi o ano também em que mais

avançamos na aproximação com a
sociedade a que servimos, em ações
instilucionais. Como no caso dos três
bem sucedidos seminários que
promovemos: o "Minas Terra", o
"Saneamento é Básico" e o da
"Reforma Institucional". Este úl.timo
em convênio coma UFMG-oquenos
fez, tambémaqui, estabclecerum novo
parâmetrodeparceriacomasociedade,
desta vez com entidades que cris-
talizam grandes correntes de opinião.
E, por falar em parceria, foi ainda o

ano em que lançamos o nosso jornal,
com este nome. Um outro passo
importante, desta vez nas relaçõcs de
comunicação interna, para servir de
base a tOda essa 'transformação que
estamos operando no Poder Legis-
lativo, com a colaboração intrans-
ferível, indispensável. de todos, sem
exceção.
Agora é Natal, véspera de um novo

anoque, semdúvida. seráaindamelhor,
porque estamos juntos e mais in-
tegrados. Desejamos que estes dias de
festa sejam de muito sossego. Porque
~ gente merece e po~que temos que
recuperar o gás para o que nos espera
no pr6ximo ano.
Tim-til1J.E até janeiro.

Balanço de Natal
Tempo'de sossego após'um ano bom

• Editorial

Expediente
Publicação da Secretaria da Assembléia Legislativa do
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