
EDITORIAL

Mais um ano de trabalho
ESTAMOS encerrando mais um ano de trabalho,
certos de que foi um período muito produtivo, de
realizações e de mobilização permanente, de
todos os setores da Casa, para garantir, no que
nos diz respeito, o bom desempenho do
Legislativo mineiro. O aprimoramento
profissional dos servidores e a otimização da
estrutura administrativa da Casa foram duas
preocupações constantes, reveladas, entre outras
iniciativas, através da consolidação do trabalho
da Escola do Legislativo e da reforma
administrativa, implementada no final do
primeiro semestre.
NESSE período, o PARCERIA buscou dar suporte
a todas essas ações, divulgando informações,
debatendo matérias relacionadas com essas
questões e destrinchando os temas mais
complicados. Outra pauta que esteve presente em
várias edições do jornal tratou das Audiências
Públicas Regionais. Neste ano, elas foram
aperfeiçoadas e exigiram o empenho e dedicação
dos servidores de todos os setores da Casa. Este
mesmo esforço foi dispensado para a realização
da 6a Reunião da Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco - o
Parlamento das Águas.
MAIS de 300 especialistas, pessoas ligadas à
questão ambiental e políticos, inclusive do
legislativo estadual dos Estados Unidos,
participaram do encontro, exigindo uma ampla
mobilização interna dos servidores, para
viabilizar o bom funcionamento da reunião. Todo
esse trabalho, acrescido do intenso dia-a-dia que
caracteriza uma casa legislativa, impõe, sem
dúvida, uma permanente atualização e
aprimoramento das nossas ações, mas traz
também um retorno que compensa o esforço.
NESTE ano, a Assembléia de Minas ampliou o
intercâmbio com outras casas legislativas,
recebendo várias delegações de representantes
dos legislativos estaduais. Este trabalho culminou
com a realização do primeiro Encontro Técnico
das Assembléias Legislativas, com representantes
de 10 estados. O Prêmio Opinião Pública 94, que
em 13 anos de existência, pela primeira vez, foi
destinado a uma casa legislativa, veio também
coroar este esforço. O mesmo acontece com
relação ao II Prêmio IAB Gentileza Urbana,
também concedido à Assembléia e seus parceiros
no projeto de recuperação da
Praça Carlos Chagas.

A EXPECTATIVA para 95 é também de muito
trabalho, com aposse da lY' Legislatura e, para
isso, a Assembléia vem se preparando para
iniciar o novo ano com o aprimoramento das suas
ações e a renovação do compromisso com a
qualidade no atendimento ao público interno e
externo.


