
EDITORIAL
Reformas e resultados

A REESTRUTURAÇÃO física do SE, que
vai durar todo o segundo semestre, e virá
solucionar o problema de espaço das
comissões técnicas, atende a uma exigência
de atuação parlamentar que cresce a cada
dia. As comissões estão na base dessa
atuação. Elas se tomaram, nos últimos
tempos, o grande foro dos debates e do
aprimoramento dos projetos de lei. Com isso,
tomou-se uma constante o interesse do
público para com as reuniões que ali se
desenrolam. A partir da reforma, os
plenarinhos terão acomodação adequada para
a assistência, mais conforto para os
parlamentares e para os funcionários que dão
apoio técnico aos trabalhos das comissões.
ESTA EDIÇÃO do PARCERIA destaca
ainda, na área administrativa, o processo de
concessão de Promoção, Progressão,
Gratificação de Incentivo e Aperfeiçoamento
Funcional e Gratificação Bienal, que este ano
contemplou 855 servidores. O processo pode
ser aprimorado ainda mais, a partir das
sugestões dos funcionários. E, por falar em
reformas, os funcionários têm a oportunidade
de sugerir mudanças na legislação que trata
da carreira e do desenvolvimento funcional.
A administração da Casa criou um grupo de
trabalho para examinar as propostas de
aprimoramento da legislação, abrindo mais
um importante canal de participação para o
funcionário.
UM DOS RESULTADOS mais gratificantes
do trabalho produzido na Assembléia, neste
ano, foi a criação do Parlamento das Águas,
um fórum de debates para apoiar e
implementar iniciativas voltadas para o
desenvolvimento das bacias hidrográficas
brasileiras. O Parlamento vai congregar
deputados dos 13 estados que compartilham
bacias hidrográficas com Minas Gerais. A
decisão de sua criação veio coroar os
trabalhos da 64 reunião da CIPE-São
Francisco, que teve ainda a presença de um
senador e consultores dos Estados Unidos, o
que abriu caminho para a cooperação
técnica, nessa área, com aquele país.
SÃO RESULTADOS como este que
estimulam o Legislativo a prosseguir o
trabalho incessante de reforma e
aprimoramento, para melhor atender às
exigências de um tempo em constante
transformação.
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