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A

necessidade de mudanças no gerenciamento do
setor público - onde ainda imperam excessiva cen-
tralização, um grande formalismo jurídico, o
desequilíbrio das finanças - e seu reflexo no atendi -
mento insatisfatório das demandas da população le-

vou o governo a promover uma reforma administrativa que tem,
entre outros objetivos, a redução do tamanho do Estado.
Neste quadro, a instituição das organizações sociais éjustflcada
pelo governo comoforma depromover maior agilidade na presta-
ção dos serviços, propiciar melhor controle dos resultados pela so-
ciedade e oferecer ao servidor público motivação e estímulo. Esta
redefinição dos papéis do Estado brasileiro, objeto da reformapa-
trocinada pelo governo federal e pelos governos estaduais, tem ge-
rado grande controvérsia. Setores do funcionalismo manfestam
desconfiança em relação às propostas governamentais. Eles as con-
sideram inconstitucionais, onerosas aos cofres públicos, sem ga-
rantia de promoção da efetiva melhoria da qualidade dos serviços
prestados.
Estas questões foram trazidas à discussão pela Assembléia
Legislativa, no Ciclo de Debates "Reforma do Estado - As Organi-
zações Sociais", que reuniu, no mês de junho, deputados, repre-
sentantes dos governos federal e estadual, sindicalistas e servido-
res públicos interessados nas mudanças estruturais do Estado. O
ciclo de debates teve como objetivo discutir e aprimorar o texto do
projeto de lei que institui o "Programa Estadual de Incentivo às
Organizações Sociais 'Ç do deputado Miguel Martini (PSN).
O tema principal desta edição - a questão das organizações so-
ciais - é analisado de vários ângulos, que refletem os pontos de
vista dos governos federal e estadual e dos servidores públicos.
Em outra seção, apresentamos artigos e estudos sobre a atuação
da iniciativa privada em ações de cunho social, ligando-se a enti-
dades não governamentais, e a atuação dessas organiza ções jun

-tamente com o Estado no apoio a microempresas. Encerramos esta
edição, com uma análise da crise dospartidospolíticos na Améri-
ca Latina.
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