
Canal chega a formadores de opinião

A equipe que faz o
programa da Assembléia na
TV a Cabo

Fiscalização e diálogo com a sociedade podem crescer

J
á está funcionando, desde o final de novem- aprimorar a relação do Poder Legislativo com a
bro e em caráter experimental, o canal sociedade. O público é selecionado, formador

legislativo de TV a cabo. A Assembléia e a de opinião e, naturalmente, exerce um papel
Câmara de Belo Horizonte estão produzindo fiscalizador das atividades dos parlamentares.
seis horas diárias da programação do canal 40 Atualmente a TV a cabo chega a 50 mil domi-

- de 18 horas à	cílios da capital.
meia-noite. A ope- Ao vivo - Segundo explica o responsável pelo
radora de TV a cabo Centro de Apoio Audiovisual, Márcio Meker, o
tem que disponi- canal legislativo está começando modestamente,
bilizar o canal gratui- sem grandes pretensões. As reuniões de Plenário,
tamente, de acordo Comissões e os demais eventos que ocorrem di-
com a Lei federal n° ariamente na Assembléia são reproduzidos após
8.977, de janeiro	edição. Futuramente, a meta éreajizarastransmis-
deste ano.	sões ao vivo. O canal funciona de segunda a sába-

A TV a cabo do. Aos domingos e feriados, não há programação.
pode contribuir para. Aos sábados, é feita uma resenha da semana.
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Material e Patrimônio e Segurança passam por reorganização

O
Programa de Apoio ao Planeja-
mento Organizacional, desenvolvido pela

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
lnstftucional, está dando continuidade às mudanças
que começaram pela Comunicação Social. Dessa
vez as modificações atingem a Gerência-Geral de
Material e Patrimônio e a Gerência de Orientação
e Segurança, subordinadas à Secretaria de Suporte
Administrativo-Operacional. A previsão é de que,
até o final de dezembro, todas as Secretarias da
Casa já tenham sido analisadas.

A Gerência-Geral de Material e Patrimônio não
sofreu grandes modificações. A gerente-geral, Elmira
Izaura do Prado Soares, explica que isso ocorre
porque o setor sempre funcionou com estrutura
adequada. As mudanças consistem no preenchi-
mento de cargos na Gerência de Apoio Adminis-
trativo e no Setor de Controle de Material. Podem
se candidatar os integrantes do Banco de Desen-
voMmento do Servidor (BDS), que farão provas
específicas. A Gerência de Controle e Movimen-
tação de Material irá englobar e coordenar as áreas
de Material Permanente, Controle de Material de
Consumo, Cadastro e Mmoiifado.

Enxugamento
trará agilidade

Todas as mudanças implementadas na
Secretaria visam à racionalização, com a
redução das funções gerenciais. Segundo
o secretário de Suporte Administrativo-
Operacional, Felintho Nascimento, as
mudanças dão oportunidade aos servi-
dores de mostrarem competência.

O secretário ressalta que o
enxugamento tem o objetivo de trazer
agilidade, mas, se essas decisões não ti-
verem o efeito esperado, outras mudan-
ças poderão ocorrer sem causar trau-
mas. Alguns servidores que deixaram os
cargos de gerência estão sendo designa-
dos para a prestação de jornadas e ser-
viços especiais.
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Mudanças na área de Suporte
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.4

Claudete Ferreira,
gerente de Compras

Está há 12 na Assembléia,
dos quais cinco anos no
setor

Maria Lúcia Mendes
Pinto apoio à Gerência
de Compras

Está há 18 na
Assembléia, dos quais oito
anos na Gerénda-Gerai de
Material e Patrimônio

Roberto Wagner Soares
Benjamim, supervisor de
almoxarifado

Está há 10 na Assembléia,
dos quais sete anos no
setor

Clóvis de Souza Cruz,
coordenador do Setor
de Controle do Material
Permanente

Está há nove na
Assembléia, dos quais cinco
anos no setor

José Teodoro de Souza,
assessor

Está há 12 na Assembléia,
dos quais cinco anos no
setor

Fátima Maria L.F.
Medeiros, assessora
'Está há lO na Assembléia,
sendo quatro meses no
setor

SEGURANÇA
Detalhes sobre os mudanças
na Gerência de Orientação e
Segurança serão publicados
no Parceria de janeiro
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Elmira Izaura do Prado
Soares, gerente-geral

Está há 22 na Assembléia,
dos quais lO meses no se-
tor.

ffPARCERIA DEZEMBRO/95


