
Os cursos oferecidos serão sistematizados em um programa
permanente de atendimento

tr7IJamento
Escola promove capacitação de gabinetes

A
Escola do Legislativo está concluin-
do um projeto de capacitação do

setor parlamentar que contempla os quatro
anos do mandato. Depois de ouvir, através
de questionários, cerca de 500 pessoas de
mais de 30 gabinetes, a equipe da Escola
traçou um plano que oferecerá uma forma-
ção sistematizada aos servidores. O atendi-
mento de demandas especificas - fórmula
que vigorou até hoje - será substitufdo pelo
Programa de Atualização Parlamentar e

Capacitação de equipes de gabinete", nos
termos da Deliberação da Mesa n° 1.3331
96, publicada no Boletim da Secretaria em
julho.
Evolução - Segundo explica a diretora da
Escola, Sueli Barbosa de Abreu, esse pro-
jeto é uma evolução do atendimento pres-
tado. A partir de 1995, começaram a ser
oferecidas atividades especificas para os ga-
binetes. A primeira iniciativa foi o curso « In-
trodução ao funcionamento da Secretaria
da Alemg", destinado aos chefes de gabine-
te, promovido em fevereiro e março do
ano passado. De lá para cá, outros eventos
ocorreram para atender demandas especí-
ficas, mas nada sistematizado como preten-
de, agora, o programa.

Oprojeto começará a ser implantado
ainda nessa legislatura, provavelmente a
partir do 21 semestre deste ano.

Grupo analisará
pesquisa

J
á foi constituído um grupo de trabalho para
analisar o "Relatório de Observação de Gabine-

tes", resultado de uma pesquisa feita, para a Assem-
bléia, pela empresa Lélio Fabiano & Associados -
Consultores em Comunicação Empresarial. A equi-
pe da l.Alio Fabiano foi a lO gabinetes (que com-
põem a amostra) conhecer mais sobre "aspectos
comportarnenis, comunicadona, relacionamentos
e percepções sobre o papel do Legislativo".

,Airavés da observação - sem interferência - das
rotinas diárias e de entrevistas individuais, foram
abordados pontos como: a comunicação visual; as
rotinas de atendimento; a infra-estrutura dos gabine-
tes e da Assembléia; a imagem da Assembléia e o
relacionamento com a sociedade; o relacionamento
com órgãos de governo e secretarias de Estado;
performance dos gabinetes e acesso à informação.
O grupo de trabalho, após análise do relatório, de-
verá propor a implementação de várias ações.

CONTEÚDO DO PROGRAMA:

OAssessoria de informações aos deputa-
dos (processo legislativo; histórico e
prerrogativas do Poder; workshops de
comunicação)

Q Formação de chefes de gabinete (visão
da instituição; noções de planejamento
e organização administrativa; gestão de
recursos de informática e de recursos
humanos; planejamento, políticas pú-
blicas e Orçamento)

O Formação do assessor (visão da insti-
tuição, com ênfase no processo
legislativo; cursos de procedimentos re-
gimentais, redação legislativa, etc.)

O Desenvolvimento da equipe operacional
(visão da instituição; cursos práticos,
como de atendimento ao público, guar-
da e recuperação de informações, reda-
ção oficial)

O Apoio a gabinetes de deputados da
Mesa
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