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• Administração

Pelo segundo ano consecutivo, o DPC prova que é possível fazer planejamento numa Casa política'
Fabíola Farage

Dagmar:
"A primeira dificuldade foi a

incredulidade das pessoas de
que se podia planejar numa

. Casa polltica."

- Implementação do Projeto Produtividade ad-
ministrativa

- Pesquisa sobre a qualidade de serviços da
Assembléia

- Implementação da rede interna de comunica-
ção de dados

- Ligação da rede interna à rede externa
- Colocação do Sistema Gerenciador de Banco

de Dados em produção
- Implantação e modernização de sistemas de

bancos. de dados.

Modernização Administrativa

- Implantação dos programas de Engenharia de
Segurança eMedicina do Trabalho

- Continuação do Programa Permanente de
Treinamento

- Estudos técnicos para estruturar o Processo
Seletivo Interno e Concursos Públicos

- Realização de Concurso Público, em especial
para as atividades de Redator e Taquígrafo

- Projetos de Reintegração Funcional e Projeto
da38 idade

tratÍvos da Casa, as diretrizes Índicam o
reaparelhamento do Poder Legislativo, a interação
com a Sociedade, a modernização administrativa e
a profissionalização e valorização do servidor. Os
departamentos terão uma avaliação do desempe-
nho através de Índices de performance, estabele-
cidos levando em conta a natureza e a complexida-
de do trabalho executado. "A partir da avaliação
do trabalho do setor, como um todo, pode-se
aprimorar o corpo técnico", aponta Dagmar. A
descoberta de que somos interdependentes e
trabalhamos para um mesmo fim - além da atividade
diária -, ao lado da sistematização das atividades
e cruzamento das informações, foram, segundo
Dagmar, pontos positivos da experiência de pla-
nejamento realizada em 1992.

O planejamento das atividades da Secretaria é
baseado no Plano Plurianual de Ação Governa-
mental- PPAG - (92/95), na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias. Em 1992 cada representante dos seto-
res apresentou uma relação das atividades a serem
executadas durante o ano. A equipe do DPC
estudou as propostas e encaminhou os represen-
tantes para que conversassem entre si, negocian-
do prazos, aquisição de material e uso de mão-de-
obra. Infelizmente, segundo Dagmar e Carlos, as
reuniões periódicas para acompanhamento não
aconteceram em número ideal. Mesmo
engatinhando nessa área, porém, a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais é modelo
para as outras por estar desempenhando um tra-
balho novo em termos de Legislativo.

- Manutenção e aperfeiçoamento de grupos de
estudo e trabalho por áreas de atuação legislativa

Interação Legislativo/Sociedade

- Realização de oito audiências públicas regionais
das Comissões Técnicas

- Expansão do projeto Assembléia On-Line,
visando à interligação de 100 municípios e outras
entidades

- Incrementação do Programa de Disseminação
de Informações sobre o Poder Legislativo e seu
trabalho, com especial atenção para0 público escolar

- Promoção de seminários e debates - Dois
grandes Seminários e o Ciclo Nacional de Debates,
com dez sessões

- Manutenção e ampliação de espaços para as
manifestações de caráter coletivo

Programa deProfissionalização e valorização
doSen'idor

- Aplicação de dispositivos de desenvolvimento
RH previstos na Resolução 5086/90 e regulamenta-
ção específica

- Implementação da Escola do Legislativo

Aprendendo a planejar
Nenhum departamento da Assembléia funci-

ona isoladamente. Todos, sem exceção, depen-
dem, em algum momento, do trabalho de outros
setores e a atividade de cada um repercute no
trabalho final. O entrosamento dos departamentos

~~i:e a conseqüente melhora na qualidade e rapidez
dos trabalhos e diminuição dos custos são obje-
tivos do planejamento das atividades da Secreta-
ria da Assembléia, feito por uma equipe do Depar-
tamento de Planejamento e Controle. A primeira
experiência, com todos os problemas e dificulda-
des peculiares a uma nova iniciativa, aconteceu em
1992. Os trabalhos para 1993 começaram, em de-
zembro, com a distribuição, para os representantes
dos setores que formam o grupo de planejamento,
das propostas de diretrizes para o ano. Para o mês
de fevereiro, estão programadas as primeiras reu-
niões.

A primeira dificuldade em se planejar as ativi-
dades da Secretaria da Assembléia, segundo os
funcionários do DPC Dagmar de Oliveira Braga e
Carlos Eduardo Ribeiro Navarro, foi a incredulida-
de das pessoas. "Conseguimos quebrar o' tabu e
mostras que é possível planejar em uma casa
política, comenta Carlos. A participação de todos,
a troca de informações e um acompanhamento
constante são fundamentais para o sucesso do
planejamento. Tudo isso a equipe foi aprendendo
com a primeira experiência, no ano passado.

Para 1993, além de aprimorar as atividades de
cada setor, buscando a superação dos níveis de
eficácia da ação legislativa e dos serviços adminis-

Propostas de diretrizes para 93

Dar continuidade a ações que permitam o
reaparelhamento do Poder Legislativo, em recursos
humanos e materiais para garantir o exercício pleno
de suas funções, incremento das atividades de
assessoramento técnicoecriação/redimensionamento
de espaços destinados ao debate de questões
institucionais e/ou de interesse da coletividade. Para
isso estão previstos:

- Obras nos andares 1S e 2S
- Revisão/modernização dos sistemas de ar con-

dicionado e de instalações elétricas
- Remanejamento/ampliação dos espaços desti-

nados aos órgãos técnicos ligados à Secretaria-Geral
daMesa - construção de um plenarinho, um auditório
para as Comissões Técnicas e o remanejamento do
espaço para permitir a aproximação fisicae agilização
dos trabalhos dos consultores

- Criação/ampliação de espaços destinados à
discussão dos grandes temas nacionais e estaduais

- Manutenção e aperfeiçoamento de grupos de
estudo e trabalho por áreas de atuação legislativa

- Implementação da Escola do Legislativo

Reaparelllamento do Legislativo
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