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Nesta edição da Revista do Legislativo, técnicos da

Gerência-Geral de Consultoria Temática produzem um

conjunto de artigos em que se procura abordar aspectos

das políticas públicas desenvolvidas no governo Itamar

Franco. Ainda que um esforço inicial, o trabalho reflete a

diretriz da Mesa da Assembléia de aprimorar o papel

fiscalizador do Poder Legislativo.

análise setorial
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É bastante comum que, ao término de períodos cronologicamente demarca-

dos,  proceda-se  ao exame dos fatos e eventos neles acontecidos e, sempre que

possível, busque-se iniciar um processo de planejamento que possa orientar as

ações futuras, corrigindo-se eventuais erros e aprimorando-se aquilo que mere-

ce ter continuidade. Isso é válido tanto para as vidas humanas individualmente

consideradas quanto para as etapas específicas da política nacional.

Falar em  avaliação das ações governamentais pressupõe, no entanto, que

sejam esclarecidos alguns aspectos teóricos e conceituais acerca do que se

pretende fazer. Isso é necessário para que se evitem distorções no entendimen-

to e para que um processo que é essencialmente construtivo não seja percebido

como elemento de desagregação política ou de crítica despropositada.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar o fato de que a avaliação requer utiliza-

ção adequada de dados disponíveis e uso de indicadores usualmente reconheci-

dos. Essa é uma condição essencial para que a avaliação não venha a se confun-

dir com uma mera emissão de juízos de valor. Nesse momento, duas dificuldades

se apresentam. Por um lado, os dados disponíveis acerca das ações governa-

mentais � em que pese o notável incremento em sua quantidade e qualidade na

última década, em grande parte decorrente da utilização de meios eletrônicos de

processamento da informação � ainda são pouco disseminados e de acesso

restrito ou, o que é equivalente, são apresentados de forma desagregada e

pouco consistente. Por outro lado, os responsáveis pelo planejamento, pela

implementação ou pela avaliação de políticas públicas ainda utilizam os dados

existentes, freqüentemente,  de forma incipiente e muitas vezes inadequada. A

tradição ensaística que predominou no campo das ciências humanas e sociais no

Brasil ainda produz significativos efeitos sobre a administração pública nacional.

Em segundo lugar, deve-se ter em mente o fato de que avaliação não é sinô-

nimo de fiscalização, embora compreenda, por mais abrangente, esse outro

processo. A fiscalização das atividades dos responsáveis pela gestão do patrimônio

público constitui um dever de órgãos como o Ministério Público e os Tribunais de

Contas, sendo que a conseqüência necessária da comprovada malversação de

recursos públicos deve ser a punição exemplar dos comprovadamente respon-

sáveis pelos desvios, após o devido processo e assegurada a ampla defesa. En-

tretanto, o acompanhamento das políticas públicas que apenas se restringe aos

aspectos punitivos é insuficiente como elemento de aprimoramento das ações

estatais. O processo de avaliação deve ser o ponto de partida para a correção de

rumos e para a consagração do princípio da eficiência, incluído no texto do artigo

37 da Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a quem compete, por

determinação constitucional expressa, o controle externo da atividade dos ór-

gãos da administração, sempre manifestou sua preocupação com o acompa-

nhamento das políticas públicas no Estado, especialmente no período pós-

redemocratização, por meio das diretrizes aprovadas pelas suas sucessivas Mesas.

Esse acompanhamento deve se pautar, no entanto, pelo espírito de harmonia e

cooperação entre os Poderes, conforme determina o artigo 2º da Constituição

da República.

As dificuldades enfrentadas quando da construção de mecanismos consis-

tentes de avaliação governamental foram reconhecidas há muito pela Casa. No

diagnóstico que acompanha o Plano Plurianual de Ação Governamental 2000/

2003, em vigor, reconhece-se �a insuficiência de recursos e mecanismos que

permitam o acompanhamento da eficácia das políticas públicas, a fim de subsi-

diar a deliberação legislativa� (p. 61). Conseqüentemente, aponta-se como dire-

triz para a ação administrativa no quadriênio  a promoção de estudos �visando à

criação do núcleo de acompanhamento de políticas públicas, para desenvolver

instrumentos de gestão que permitam o aprimoramento da ação legislativa,

incluindo a ação de metodologia de avaliação de políticas públicas� (p. 62).

O reconhecimento da existência de problemas e dificuldades constitui, no

entanto, o requisito necessário para sua superação. Somente aqueles que con-

seguem enxergar a inadequação de determinada conjuntura são capazes de

promover a superação dos problemas existentes. Nesse sentido, a criação da

Gerência de Acompanhamento do Orçamento, no âmbito da Gerência-Geral de

Consultoria Temática, por meio da Deliberação da Mesa nº 2.319, de 9 de julho

de 2002, representou, no contexto mencionado, um primeiro  e importante

passo para a implantação das diretrizes emanadas pela direção superior da

Assembléia Legislativa. Esse é um processo que apenas se inicia e que, para se

consolidar, necessita de ações complementares no âmbito tanto do

assessoramento técnico quanto da ação político-parlamentar.

No primeiro caso, é fundamental o apoio da direção administrativa da Casa

para que a atividade parlamentar conte com suporte especializado competente

e atualizado. A alocação de pessoal técnico em número suficiente para atender,

em tempo oportuno e de forma adequada, tanto o inteiro conjunto dos parla-

mentares estaduais quanto as demandas freqüentemente encaminhadas por

setores da sociedade civil, constitui um requisito básico para o tratamento da

questão. Dadas as regras constitucionais em vigor, essa alocação depende da

adequada seleção por meio de concurso público (como recentemente se fez na
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Casa) e, respeitado o juízo de conveniência e de oportunidade a cargo exclusivo

da Mesa da Assembléia Legislativa, da nomeação dos candidatos aprovados,

obedecido o número de vagas previstas no respectivo edital. O aprimoramento

constante do corpo técnico da Casa é outra questão que deve ser prioridade

administrativa, especialmente nas áreas em que o conhecimento especializado

constitui a matéria-prima da atuação funcional e onde o saber se renova com

grande velocidade. Nessas áreas em que a eventual desatualização pode ter

sérias e danosas conseqüências, a participação de servidores em cursos e con-

gressos representa o mais eficaz mecanismo de aprimoramento da ação admi-

nistrativa.

Quanto à atuação parlamentar, o incentivo ao processo de interiorização e ao

aprofundamento da atividade de fiscalização, no âmbito das comissões perma-

nentes, aparece como um imperativo nos tempos atuais. A Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais deve permanentemente reafirmar sua condição de

órgão catalizador das demandas da sociedade civil e de guardiã das liberdades

fundamentais no Estado Democrático de Direito � entre as quais se situa a de-

manda relativa ao direito de acesso às informações sobre o destino dos recursos

públicos. Deve-se lembrar, ainda, que o aprimoramento do corpo técnico consti-

tui um requisito necessário, porém não suficiente, para o processo de avaliação

de políticas públicas. Os parlamentares são os titulares do controle externo da

administração e, portanto, devem questionar, investigar, propor alterações e

aprovar as políticas do Estado, de acordo com o conhecimento que têm da maté-

ria e com as convicções político-ideológicas que lhes são peculiares e que estão

no fundamento do exercício de seu mandato eletivo.

Essas breves considerações têm como objetivo introduzir um conjunto de

artigos, produzidos por técnicos lotados na Gerência-Geral de Consultoria

Temática da Assembléia, a partir dos quais se procura abordar aspectos das

políticas públicas desenvolvidas no governo Itamar Franco. Trata-se de um esfor-

ço inicial e, portanto, passível de falhas e imperfeições. Mas, ao mesmo tempo,

essa produção simboliza o esforço empreendido pelo corpo técnico da Casa para

fazer valer as diretrizes da Mesa, já mencionadas. Sabemos que o término de um

período governamental ou de uma legislatura configura um desses momentos

especiais em que se faz o balanço dos feitos passados e em que se preparam os

instrumentos para um novo período governamental. Nesse sentido, os artigos

que se seguem, ao abordarem áreas específicas da atuação governamental no

período 1999/2002, têm como objetivo contribuir, de forma modesta, para o

exame e o futuro aprimoramento das ações do governo que se inicia.


