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Nova estrutura orgânica da Asse LlbléiaLegislativa de Minas Gerais C=>=)

Deliberação da Mesa nº 1.377, publicada no "Minas Gerais ", de 9 de janeiro de '997, mostra continuidade da política de enxugamento da administração da Casa
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• José LuísPrimo (FGM)

• Maria Marta Navarro Barra (FGA-I)

• Mirlene de Oliveira Carone Costa
(FGA-I)

• Aloísio de Araújo Monteiro (FGA-I)

• Neide Maria de Souza (FGM)

• Marcelo Rodrigo Barbosa (FGM)

• JoséArnaldo Soares Raposo (FGA-I)

Na Gerência-Geral de Apoio ao
Plenário:

Integrantes do BDS
assumem funções
gratificadas

Na Secretaria-Geral da Mesa:

Na Gerência-Geral de Apoio às
Comissões:

Ainda no final do ano passado, inte-
grantesdo Bancode Desenvolvimento do
Servidor (BDS) assumiram funções I
gratificadasde nível médio, superior e de í
~~::;~~:.a~~:~; apósseleçõesespecíficas I....:..
Na Gerência-Geral de Saúde e
Assistência:

A Assembléia começou I 997 com uma
nova medida de racionalização admi-

nistrativa. Com a Deliberação da Mesa
nO 1.377, publicada no "Minas Gerais" de 9
de janeiro de 1997, as14 áreas operacionais
da Casaforam concentradas em 4 grandes Di-
retorias Adjuntas. Ao reduzir os níveis de co-
mando, aAdministração pretende racionalizar
e agilizar a tomada de decisões. Ao mesmo
tempo, ao reunir áreas técnicas afins, as no-
vas mudanças vão garantir melhor sistemati-
zação dos serviços e contribuir para aprimo-
rar, de uma forma geral, a administração e o
planejamento estratégico da Casa.

Uma dasmudanças refere-se àÁrea de Sis-
temas e Informática, antes ligada diretamente
à Assessoria de Planejamento Estratégico e,
agora, unida ao Centro de Apoio Audiovisual,
constituindo a Área de Sistemas de Informa-
ção, vinculada à nova Diretoria Adjunta de In-
formação e Comunicação. "Essasalterações ti-
veram o objetivo de facilitar a sistematização
dos mecanismos de informação da Casa, in-
ternos e externos", explica Luiz Valadares de
Abreu, assessor de Planejamento Estratégico.
"Concentramos dentro de uma diretoria ad-
junta todas as áreas responsáveis pela infor-
mação", continua. Outra mudança refere-se à
Diretoria-Geral Adjunta, que agora presta
apoio à Diretoria-Geral e ao Secretário-Ge-
rai da Mesa.

A Escola do Legislativo passa a ser subor-
dinada tecnicamente à Secretaria-Geral da
Mesa, sendo que as áreas de Consultoria
Temática e de Coordenação Técnica de Pro-
jetos Institucionais passama compor a Escola.

A Diretoria Adjunta de Processo Legislativo
reúne as Áreas de Apoio às Comissões; de
apoio ao Plenário e de Taquigrafia e Publica-
ção. A Diretoria Adjunta Administrativa abran-
ge as Áreas de Material e Patrimônio, Servi-
ços Gerais, Finançase Contabilidade, de Pes-
soal e Saúde de Assistência, além da Comis-
são de Licitação.
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