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Imagem merece atenção, mas não é tudo

IsIsN
osso interesse não é transformar
deputados e servidores em artistas

de programa de TV, mas vivendar democracia',
enfatiza o 2°-vice-presidente da Assembléia, de-
putado Sebastião Navarro Vieira (PFL), coordena-
dor do grupo de trabalho que definiu a implanta-
ção do Canal Legislativo. O parlamentar afirma
que a preocupação dos deputados com a imagem
deve ser respeitada, mas não é determinante para
o bom desempenho da Assembléia na Na cabo.
"O mais importante é que o canal mostre o Le-
gislativo como ele é. Temos que ser transparen-
tes", diz.

Segundo destaca o deputado, algumas medi-
das estão sendo tomadas, por outro lado, para
manter a atenção do telespectador na telinha. Uma
delas é o projeto de resolução que permite apar-
tes durante o Pequeno Expediente - fase em que
os parlamentares ocupam a Tribuna para fazer
discursos. O objetivo é dar maior dinâmica às
reuniões de Plenário. Atualmente é proibida qual-
quer intervenção no discurso dos oradores. A
meta, em médio prazo, é transmitir, ao vivo, essas
e outras atividades dos parlamentares.
Cobrança - A deputada Maria José Haueisen (P1'),
integrante do grupo que está estudando a
reformulação do Regimento interno, acredita que
a TV a cabo pode contribuir para melhorar o
desempenho dos parlamentares. 'Se os deputa-
dos sabem que estão sendo televisionados, vão
se preparar melhor e ter cuidado com o que
falam", diz, Segundo ela, o Canal Legislativo de-
terminará uma cobrança maior, pela população,
da coerência das atitudes dos parlamentares.
"É natural, também, que o deputado queira ocu-
par o espaço na TV e mostrar ao eleitor o que
está fazendo. Essa maior participação poderá, in-
clusive, tornar mais atraentes as reuniões de PIe-
nárjo e das Comissões", enfatiza.

O deputado Ermano Batista (PL) lembra, ain-
da, que os parlamentares estão se "policiando"
para aprimorar a imagem na TV. O parlamentar
condui que as críticas ao Canal, se existem, são
construtivas. 'Se as pessoas fazem sugestões é
porque assistem à programação da Assembléia',
afirma,

Alemg terá uma hora
na TV Minas

O
Canal Legislativo não é a única forma de
participação da Assembléia na tetinha.

As atividades do Poder Legislativo também po-
derão ser conferidas através da TV Minas, onde
a Casa terá direito a uma hora da programação
diária. Segundo informou o responsável pelo
Centro de Apoio Audiovisual, Márcio Metzker,
a Assembléia já está em negociação com a TV
para definir o horário mais adequado, sem pre-
juízo da programação local.
Emenda - A veiculação das atividades dos par-
lamentares mineiros na TV Minas é resultado da
apresentação de uma emenda parlamentar ao
Projeto de Lei n° 67,de 1996, do governador
do Estado. Já aprovado e próximo de se tornar
lei, o projeto funde as Secretarias da Comuni-
cação Social e da Casa Civil, De autoria do
deputado Sebastião Navarro Vieira (PFL), a
emenda foi apresentada durante a análise do
projeto pelos parlamentares.

O deputado lembra que hoje a TV a cabo
chega apenas aos moradores de Belo Horizon-
te. A veiculação de imagens pela TV Minas fará
com que os demais municípios mineiros sejam
atendidos. Ele lembra que a rede chega a quase
todas as cidades, estando integrada a 60 TVs
comunitárias.
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