
Li/iane Araújo: animada
para atender às
expectativas da Mesa

lados. Agora, segundo ele, percebe-se cada vez

mais a preocupação com o controle de atividades

e resultados por meio de um planejamento. ';Aten-

dência da Assembléia é a mesma. Caminhar para

uma perspectiva de controle de resultados", disse.

Paraisso, pretende fazer um diagnóstico da Casa,

levantar dados dos diversos setores e, a partir daí,

unir as informações das diversas áreas para que se

possa obter um planejamento institucional. Boechat

pretende consolidar os dados dos diversos setores

da Assembléia, criando relatórios de rotina, de for-

ma a aprimorar o planejam~nto e colaborar na to-

mada de decisões gerenciais.

PARCERIA MAIO A JULHOI" /I

Consultoria Temática, Taquigrafia e Publicação e a

Assessoria Especial da Maioria e da Minoria. Eduar-

do começou a trabalhar naAssembléia como agen-

te de segurança, em 1980, passando por vários

setores. Bacharel em Direito, foi consultor de

Meio Ambiente, assessor da Área de Contratos

na Diretoria-Geral e gerente de Apoio ao Plená-

rio. Ele passou por todas as fases da assessoria

legislativa, num trabalho acompanhado por uma

atuação constante na Escola do Legislativo, desde

a sua criação, ministrando cursos regulares de for-

mação do servidor, como os de Regimento In-

terno e o Projeto Nova Gestão Pública

Regionalizada, oferecido a servidores de prefeitu-

ras e câmaras municipais.

vidir entre o estudo do processo legislativo, que

nunca pode ser abandonado, a coordenação do

grupo de assesso-

res e o funciona-

mento administra-

tivo do setor. 'f>,s

expectativas são

boas porque o tra-

balho coincide

com o início da

legislatura, renova-

da com a Mesa e

os novos deputa-

dos", afirma.

eonardo Boechat assumiu a Assessoria de

Planejamento Estratégico em maio, substi-

tuindo Luiz Valadares de Abreu. É formado em

Engenharia Mecânica pela UFMG e, no primeiro

semestre deste ano, estará concluindo também o

curso de Di~eito. Ingressou na Assembléia há seis

anos, como consultor e trabalhou, desde então, na

Área de Economia e Fiscalização, assumindo, nos

últimos dois anos, a gerência do setor.

De acordo com Leonardo Boechat, princi-

palmente o setor público passou por um grande

período em que as atividades planejadas e os re-

sultados obtidos não eram efetivamente contro-

m substituição a Eduardo Moreira, Liliane

Araújo é responsável, agora, pela Área de

Apoio ao Plenário. Fonrnada em Desenho Industri-

al, Liliane nunca exerceu a profissão porque, ain-

da durante a faculdade, prestou concurso para a

Assembléia Legislativa, começando a trabalhar no

gabinete do deputado Antônio Dias, então presi-

dente da Casa. Continuou na área parlamentar

até 1984 e, desde então, atua no Plenário. Ocu-

pou todas as funções: foi redatora de atas, coor-

denadora do apoio ao recebimento de proposi-

ções, publicação e distribuição e, finalmente, as-

sessora da Mesa, em 1995.

Liliane encara, atualmente, o desafio de se di-

Liliane coordena o Apoio ao Plenário

investimento na fonrnação contínua do pes-

soal que trabalha na área legislativa é uma

das metas do novo diretor da Diretoria Legislativa,

Eduardo Vieira Moreira. Eduardo substitui Maria

das Dores de Abreu Amorim, que se aposentou.

Ele acredita que o setor está preparado para cum-

prir a diretriz da Mesa de aprofundar a interiorização

da Assembléia Legislativa e dar continuidade ao

processo de aproximação com a sociedade. Para

Eduardo, o convite para ocupar o cargo represen-

ta o reconhecimento por um trabalho que vem

desenvolvendo desde 1993, quando começou a

trabalhar na área-fim da Assembléia Legislativa.

A Diretoria Legislativa é formada por cinco

áreas: Apoio às Comissões, Apoio ao Plenário,

Planejamento quer controlar resultados

Diretoria Legislativa:
.JIIII' • •• ,.""meta e lnterlorlzaçao

Eduardo Vieira Moreira ocupa
a Diretoria Legislativa

Leonardo Boechat assumiu a
Assessoria em maio

do em concurso para o cargo de datilógrafo. Traba-

lhou em vários gabinetes, entre eles o da vice-pre-

sidência. Em 1974, começou sua carreira técnica

na Assessoria Técnico-Consultiva, o que prosse-

guiu na Superintendência Administrativa. Primeiro

diretor da Auditoria, primeiro diretor da Infonrnática

e diretor-administrativo dasheas de Material e Pa-

trimônio, Serviços Gerais, Segurança e Financeira.

Antes de ser designado como diretor-geral, vinha

exercendo a diretoria-geral adjunta da Casa. Pedro

Paulo é graduado em Administração, com pós-gra-

duação nesta área pela Fundação João Pinheiro e

pela Columbia University e é especialista em Con-

sultoria de Empresas pelo Sebrae.

com as atividades de cada setor. A partir disso, será

elaborado um programa de treinamento e desen-
volvimento dos servidores.

William declara, ainda, que pretende redirecionar

as atividades do Banco de Desenvolvimento do Ser-

vidor (BDS), dando ênfase à promoção de cursos

voltados para as atividades inerentes a cada área de

atuação dos servidores, com a finalidade de adequa-

ção de perfis profissionais e a maximização de resul-

tados. A análise da questão e a implementação do

programa se darão com a cooperação de várias

áreas, sob a coordenação da Escola do Legislativo.

William de Gouvea Norton foi nomeado dire-

tor em 15 de abril, substituindo Solange Ferreira,

que se aposentou. A Diretoria Administrativa e Fi-

nanceira é fonrnada por seis áreas: Ensino e Exten-

são, Finanças e Contabilidade, Infonrnática, Material

e Patrimônio, Pessoal, Serviços Gerais e ainda pela

Coordenação de Saúde e Assistência. William apon-

ta que, primeiramente, quer conhecer a realidade da

Diretoria para, então, começar a desenvolver alguns

projetos de maior vulto.

Pedro Paulo assume a
Diretoria-Geral

William quer valorizar potencial
humano

novo diretor-

geral da As-

sembléia Legislativa,

Pedro Paulo Dias Ladei-

ra, é pós-graduado em
Administração Pública. Ingressou na Assembléia

ainda adolescente, aos 15 anos, como auxiliar

de serviços gerais, sendo, em seguida, aprova-

valorização do potencial humano da Assem-

bléia é uma das metas do novo diretor Ad-

ministrativo e Financeiro, William de Gouvea Norton.

Segundo ele, será realizado um levantamento nos

gabinetes parlamentares e nas diversas áreas admi-

nistrativas, para identificar asdemandas relacionadas

Conheça o perfil dos novos Diretores

onovo responsável pela Área de
Pessoal éLeonardo Bergson Castro
Sanches, que substitui Herculano
Lamounier Femandes. Leonardo
assumiu aÁrea em maio

PESSOAL
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