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Legislativo recebe novos deputados

tantes dos setores ajudou a definir o rumo das
atividades. A coleta de dados sobre os parla-
mentares também foi aprimorada. Agora, o de-
putado tem que respondera um único questioná-
rio, elaborado a partir das contribuições de todas
as áreas e levando-se em conta as demandas dife-
renciadas de informações. Foi desenvolvido ainda
um programa que permite, preenchido o formu-
lário global, selecionar os dados de acordo com
as necessidades de cada setor.
Racionalização - Antes, o deputado acabava re-
passando a mesma informação repetidas vezes. Ago-
ra, otrabalho foi racionalizado", afirma Valadares. O	j-
questionário único traz perguntas cujas respostas	g
poderão alimentar o Dicionário Biográfico (publica-
ção da Assembléia sobre os políticos mineiros),
além de ser úteis para os demais setores, como
endereço do candidato eleito, telefone de conta-
to, relação de dependentes e informações médi-
cas. Na Central de Recepção, um profissional do
Setor de Relações Públicas entrevista o parla-
mentar, com o apoio de servidores de outros
setores da Casa.	 0a-o

oe
o

á está funcionan-
•	 R doa Central de

Legislatura (1 999/
J	2002), destinada a

-	receber os deputa-
dos eleitos e a

orientá-los sobre o funcionamento da Secre-
taria da Assembléia. "É um projeto de grande
relevância, que mostra antecipadamente ao
parlamentar os instrumentos de que ele pode
fazer uso para prestar seus serviços à socieda-
de", destaca o assessor de Planejamento Es-
tratégico, Luiz Valadares de Abreu. A Central
está funcionando desde o dia 5 de outubro,
no andar SE do Palácio da Inconfidência, onde
antes ficava a TV Assembléia.

Essa é aterceira vez que a Casa realiza um
trabalho de recepção dos deputados, mas, em
1998, houve maior sistematização das ações,
com um envolvimento de todas as áreas da
Secretaria. O planejamento teve início em
maio, e uma comissão formada por represen-

Manual reúne

informações úteis

uando o deputado chega à Central de Re-
cepção, ele recebe também o Manual de

Informações Básicas, uma espécie de "kítde pri-
meiros socorros", com dados úteis para o parla-
mentar e os servidores de gabinete. O documen-
to, que tem cerca de 200 páginas, também foi
aprimorado e se tornou mais prático e objetivo,
reproduzindo a nova estrutura da Secretaria da
Assembléia. "Acrescentamos informações que
estavam dispersas em outras publicações", res-
salta Valadares.

No manual, há explicações referentes à
diplomação e posse, às normas de pessoal, assis-
tência e saúde, a patrimônio, finanças e contabili-
dade, bem como dados sobre a pontuação dos
gabinetes e as vagas de garagem. Traz também

informações sobre os projetos institucionais e os
programas de aproximação com a sociedade,
como os ciclos de debates, fóruns técnicos e se-
minários legislativos, além do Projeto Cidadão
Mirim.
Vídeo - Junto com o manual, está sendo distri-
buído um vídeo de cerca de 20 minutos, produzi-
do pela TV Assembléia, que apresenta o Legislativo
aos deputados. Ele mostra como funciona a Se-
cretaria e traz detalhes da infra-estrutura de que o
deputado pode dispor, nas diferentes áreas, para
desempenhar seu trabalho. O vídeo poderá con-
tribuir para pôr fim à peregrinação por prédios e
salas no início de cada legislatura. Outras ativida-
des previstas são os cursos para chefes de gabi-
nete e demais servidores da área parlamentar.

NOVA COMPOSIÇÃO
PARTIDÁRIA
• P508. 14 deputados (hoje tem

20)

• PFL:á deputados (hojetem 12)

• PPB: 8 deputados (hoje tem 8)

• P7? 5 deputados (hoje tem 8)

• P58.' 5 deputados (hoje não tem
representação)

• PMDB , Pdeputados (hoje tem
10)

• P57? / deputado (hoje não tem
representação)

• P07? 8 deputa dos (hoje tem 9)

PTB: 6 deputados(hoje tem 4)

'P50: 4deputados (hoje tem 3)

• PSN: / deputado (hoje tem /)

• PL. 3 deputados (hoje tem /)

• PPS: 2 deputados (hoje tem /)

• PSC. /deputado (hoje não tem
representação)

• PNN: 3 deputados (hoje não
tem representação)
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