
Lideranças definem programação
de fórum sobre sistema previdenciáno
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risão das Comissões
líderes dos partidos
ibeleceram, ontem à noite, a
são proporcional das
nissões Técnicas. A
tidéncia caberá aos partidos
ixo relacionados, por
icação a ser feita por cada
r partidário:

PSDB
nissão de Justiça; Comissão
Fiscalização Financeira;
nissão de Direitos e
rantias; Comissão de Redação

PMDB
'nissão de Saúde e Ação
al; Comissão de Defesa

:iai
PP8

nissão de Ciência e
nologia; Comissão de Meio
biente

ft
nissão de Administração
,Iiea; Comissão de

ei
de Defesa do
or

rM
de Política Energética

pt
de Assuntos
5

PSQ
de Educação

Trem Baiano
Os deputados Ajalmar Silva
(PSDB), Arnaldo Penna(PSDB),
Marcos Elelênio (PT) e a deputada
Elbe Brandão (PSDB) reúnem-se
nesta terça-feira, às 16 horas, com
o secretário de Transportes
Terrestres do Ministério dos
Transportes, Cláudio lvanof
Lucarevschi, em Brasília. No
encontro, será tratada a questão
da reativação das linhas de trens
de passageiros e de carga em
Minas Gerais - entre eles o Trem
Baiano, que ligava Montes Claros
a Monte Azul

Oração
Recomeçam nesta quarta-feira, às
12h30min, os encontros do
Grupo de Oração na Capela da
Assembléia. o encontro é
organizado pelo gabinete do
deputado Miguel Martini(PSDB).
Nesta quarta-feira, às 8 horas,
Sambem vai acontecer o Café da
Manhã de Oração, no 23 andar
do Edifício Tiradentes

Representantes de mais
de 20 entidades ligadas ao
funcionalismo público e à
administração pública es-
tarão reunidos hoje com o
presidente Romeu Queiroz
(PSDB), para iniciar a dis-
cussão e organização de um
fórum técnico sobre o sis-
tema previden-ciário do
servidor público.

A reunião, que deverá
ter ainda as presenças dos
deputados Gilmar Macha-
do (PT) e Dilzon Melo

Representantes das Áre-
as ligadas ao processo
legislativo reuniram-se on-
tem com técnicos da Área de
Informática que apresenta-
ram a estratégia de implan-
tação do novo sistema de cir-
culação de textos, um dos
módulos do Legis - Sistema
de Informações do Processo
Legislativo.

A nova circulação de tex-
tos será implantada de for-
ma gradual e o início está
previsto para abril. O proje-
te piloto será implantado na
Publicação e, em seguida,
será estendido para Comis-
sões, Plenário, Consultoria,

(PTB), está marcada para
às 9h30, no Plenarinho IV.
A realização do encontro foi
definida no ano passado,
durante a votação do pro-
jeto que instituiu a cobran-
ça da contribuição previ-
denciária, de 3,5%, descon-
tada do salário dos servido-
res públicos.

Na reunião, os partici-
pantes deverão selecionar
os temas que irão compor
a programação do fórum,
relacionar as entidades a

Taquigrafia, Correspondên-
cia Oficial, Secretaria-Geral
da Mesa e Gerência de Do-
cumentação e Informação.
Na primeira fase desse
módulo, a Informática pro-
moveu reuniões com os di-

Durante o mês de março
serão elaborados os manuais
para treinamento dos usuári-
os - de 300 a 350 em todos os
setores envolvidos. Cada usu-
ário receberá, ainda, cerca de
60 horas de treinamento de
Windows 95 e Word 7, atra-
vés de convênio com o Senac.

serem convidadas e indicar
os coordenadores dos gru-
pos de trabalho, além de
iniciar a discussão do regu-
lamento interno do encon- r
tro. O objetivo do fórum é o
de colher subsídios e for-
mular propostas para
ações legislativas e execu-
tivas relacionadas à refor-
ma do Sistema Previ-
denciário do Servidor Pú-
blico, entre outros que de-
verão ser definidos na reu-
nião de hoje.

versos setores para saber
que tipos de documentos
eram produzidos e as rotas
internas de circulação desses
documentos. Hoje, 80% da
programação do sistema es-
tão concluídos.

As aulas serão ministradas
nas salas de treinamento da
Escola do Legislativo. Agora,
os representantes dos setores
vão se reunir com técnicos da
Informática para detalhar os
modelos dos documentos que
serão usados e o cronograma
de implantação.

AL implantará em abril novo
sistema de circulação de textos

Treinamento de usuário em parceria com o Senac



9 horas
Reunião Preparatória para o Fórum sobre o
Sistema Previdenciário do Servidor Público
Estadual, com o presidente Romeu Queiroz
e lideranças do funcionalismo (Plenarinho
IV)

Reunião Ordinária (14 horas)
Parecer

Da Comissão de Justiça sobre a
constitucional idade do PLC 14/95, do deputado
Jairo Ataíde, que altera a redação do parágrafo
único do alt 5° da Lei Complementar n° 33, de
28/6/94

Parecer
Da Comissão de Justiça sobre a
constitucional idade do PI- 614/95, do deputado
Ronaldo Vasconcellos, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar imóvel ao município de São Fran-
cisco de Paula

14 horas
• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)
16h
• Audiência de deputados com o secretário de

Transportes Terrestres do Ministério dos Trans-
portes, Cláudio lvanof Lucarevschi (Brasília)

P1425/95
Do deputado Errnano Batista, que acrescenta pa-
rágrafo 4Q ao alt 48 da Lei n°7.109, de 13/10/77,
que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério
Público do Estado de Minas Gerais. Discussão em
1° turno

P1710196
Do deputado Marcos Helénio, que torna obriga-
tória a publicação de relação dos estabelecimen-
tos comerciais e industriais multados por polui-
ção e degradação ambiental. Discussão em l
turno

Da
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Presidente
Romeu Queiroz
12-Vice-Presidente
Cleuber Carneiro
22-Vice-Presidente
Francisco Ramalho
32-Vice-Presidente
Geraldo Rezende
12-Secretário
Elmo Braz
22-Secretário
Ivo José
3tSecretário
Marcelo Gonçalves
42-Secretário
Dilzon Meio
52-Secretário
Maria Olívia

SECRETARIA
Diretor-Geral
Dalmir de Jesus
Secretário-Geral da Mesa
Paulo Rubens Navarro Vieira

Começa a funcionar o Serviço de
Orientação ao Consumidor da AL

Assembléia na Internet:
http:I/www.almg.gov.br

Foi inaugurado, nesta se- último dia 17, o Serviço de em defesa do consumidor,
gunda-feira, o Serviço de Ori- Orientação e Apoio ao Consu- Hênio Andrade Nogueira e
entação e Apoio ao Consumi- midor pretende esclarecer Délio Malheiros, que contam
dor, que vai funcionar num dúvidas referentes às relações com o apoio de seis estudan-
setor anexo ao Centro de de consumo e orientar o con- tes do curso de Direito da
Atendimento ao Cidadão, no sumidor sobre seus direitos. TJFMG. O Serviço de Orien-
hall principal da Assembléia. O Serviço de Orientação e tação e Apoio ao Consumidor
Um dos primeiros projetos de- Apoio ao Consumidor tem o funciona de 7 horas às 19 ho-
senvolvidos pela nova Mesa apoio técnico dos consultores ras, sem intervalo no horário
Diretora da Casa, eleita no da Assembléia especializados de almoço

CAPITAL
RELACIONAMENTO COM EXECUTIVO
Resumo: Nós últimos anos, o relacionamento
da Assembléia com os demais poderes tem sido
marcado pela busca de parcerias. Na opinião dos
deputados, as recentes mudanças no secretaria-
do estadual irão contribuir para o estreitamento
da relação entre o Legislativo e o Executivo,
Entrevista Deputado José Militão (PSDB); de-
putado José Bonifácio (PSDB); deputado Durval
Angelo (PT); Agostinho Patrús, secretário da
Casa Civil; deputado Romeu Queiroz, presiden -
te da Assembléia.
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INTERIOR
NOVA MESA
Resumo: A Assembléia Legislativa já tem uma
nova mesa diretora. O novo presidente é o de-
putado Romeu Queiroz, indicado numa chapa
de consenso. Apenas dois cargos, 1°-vice-presi-
dência e 1°-secretaria, não foram escolhidos por
consenso.
Entrevistas: deputado Romeu Queiroz, presi-
dente; deputado Ivo José (VI'), 2°-secretário; de-
putado Clêuber Carneiro (PFL), 1°-vice-presi-
dente; deputado Elmo Braz (PPB), 1°-secreta-
rio.
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