
Os caminhos da mudança
Magda viu a Assembléia deixar de ser uma grande família para crescer e se tornar mais produtiva

Magda Valadares Lembi Magalhães começou a
trabalhar na Assembléia Legislativa quando ela ain-
da funcionava na Rua Tamoios. "Não éramos mais de
mil funcionários, distribuídos no prédio onde, depois,
foi instalada a Câmara Municipal, e em dois andares
de um prédio próximo, onde funcionava a Livraria e
Papelaria Rex" - lembra Magda.

Naquela época, a relação da instituição com os
funcionários tinha um caráter muito paternalista e
tudo era resolvido e administrado como se fosse unia
grande família. "Nesses 30 anos - confirma Magda
- a Assembléia mudou muito. Cresceu,
profissionalizou-se e tornou-se mais produtiva. Esse
é um aspecto bastante positivo, pois hoje os funcio-
nários estão conscientes do seu papel e voltados para
a produção, melhorando o rendimento do conjunto da
Casa".

Magda começou a trabalhar em novembro de
1960, como escrevente do Departamento de Pessoal.
Pouco tempo depois, participou de um concurso
interno e foi classificada como Oficial Legislativo.
Em 1966, foi transferida para a Inspetoria Financeira
e oito anos depois já assumia a Coordenação de
Administração Financeira e Orçamentária do depar-
tamento. "Os quatro anos que fiquei a frente desta

exercer com plenitude todos os meus conhecimentos
e realizar-me profissionalmente, na minha área de
formação" - diz ela.

Depois disso, Magda retornou à Gerência-Geral
de Pessoal, onde está hoje, atuando na área de Con-
cessão e Beneficios. Ela observa que, nesses 30 anos,
• momento atual está sendo um dos mais dificeis para
• Poder Legislativo. "Embora a Assembléia de Mi-
nas se destaque no cenário nacional pelo seu
pioneirismo nos projetos de modernização adminis-
trativa e legislativa, ela não deixa de sofrer o impacto
de tudo o que acontece em Brasília. Mas, certamente,
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área foram muito marcantes para mim, pois pude vamos superar essa fase".


