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O  primeiro grande ensaio
da modernização
Lydia Hermanny Peixoto Renault – jornalista da ALMG

A Constituinte mineira impulsionou um
processo anterior de modernização e
reestruturação administrativa da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. Com a retoma-
da da democracia, a ALMG já vinha se
readequando aos novos tempos. “A Consti-
tuinte foi o primeiro grande ensaio de uma
nova estrutura que começou a se delinear
antes, no início dos anos 1980, quando o
Legislativo mineiro saiu na frente ao investir
em profissionalização do corpo técnico, mo-
dernização administrativa e informatização”,
avalia a servidora da Assembleia Cláudia
Sampaio, que integrava a equipe de apoio
técnico daquela época.
Segundo Cláudia, ex-diretora da Es-

cola do Legislativo e das áreas de Plane-
jamento, de Consultoria Temática e de
Processo Legislativo, o elo entre todas

essas vertentes já era a valorização da
atividade-fim da instituição, ou seja, o pro-
cesso legislativo. As mudanças empreen-
didas antes e após a Constituinte parti-
ram da compreensão de que o Parlamento
mineiro tinha que se equipar para vir a ser
um interlocutor confiável para a socieda-
de, após décadas de esvaziamento da par-
ticipação política.
Informatização, criação ou reestrutura-

ção de setores, novo desenho para o fun-
cionamento dos gabinetes parlamentares
e da consultoria institucional foram algu-
mas ações adotadas, paralelamente à rea-
lização de concursos públicos, à criação
da Escola do Legislativo e à instituição de
plano de carreira, que valorizou, além do
tempo de serviço, o mérito como fator de
ascensão do servidor.



REVISTA DO LEGISLATIVO64

Concurso e meritocracia

Nos anos 1980, a Assembleia reali-
zou dois concursos públicos que foram
embriões da profissionalização do corpo
técnico rumo ao modelo hoje consolida-
do. O primeiro foi em 1982, para pes-
quisadores do então Conselho de Infor-
mação e Pesquisa (Cinpe), e o segundo,
em 1986, que avançou no conceito de
consultor do processo legislativo, ainda
que não específico por áreas. Em 1991,
foi promovido o primeiro concurso para
consultor por área de especialização,
institucionalizando a opção de qualificar
o mandato parlamentar por meio também
do apoio de servidores efetivos capazes
de subsidiar o processo legislativo – ini-
ciativa inédita entre as assembleias
legislativas.
Além desses avanços, a ALMG, por

meio da Resolução 5.086, de 1990, criou
o sistema de carreira da Secretaria, ado-
tando a capacitação profissional, a avalia-
ção de desempenho e a igualdade de con-
dições como pressupostos básicos,  mo-
delo que viria a ser repetido pelo Executi-
vo anos mais tarde. “Era preciso oferecer
ao servidor condições de crescer na pró-
pria área administrativa da instituição, e
não nos gabinetes”, frisa o ex-diretor-ge-
ral e servidor aposentado Dalmir de Je-
sus. Por esse motivo, o acesso à carreira
passou a ser restrito ao servidor efetivo
que estivesse na área administrativa.

Formação e cidadania

Além do sistema de carreira nesses
moldes, foi criada em 1992 a Escola do
Legislativo, suprindo, no momento inicial,
a carência de treinamento para requalificar
o servidor e apoiar o processo legislativo.
Na sequência, firmou-se como centro de
ensino, pesquisa e extensão na área
legislativa, abrindo-se também à socieda-

de por meio de intercâmbios com outros
legislativos e de programas de formação
para a cidadania.
Assim como aconteceria com a TV

Assembleia em 1995, também voltada
para informar e formar o cidadão, a Esco-
la do Legislativo foi a primeira criada no
País. Para Cláudia Sampaio, uma de suas
fundadoras, isso também não foi por aca-
so. “Ela nasceu no Parlamento, que teve
a coragem de refletir sobre seu papel e
de admitir suas deficiências. Isso num
momento em que as pesquisas de opinião
mostravam que tanto a sociedade como o
servidor faziam uma avaliação negativa da
imagem do Legislativo e dos deputados”,
recorda.

Pioneirismo na informatização

A ALMG também foi a primeira
Assembleia do País a ser informatizada,
tendo sido visitada por isso na época da
Constituinte por representantes de outros
legislativos. “Eram pessoas que queriam
ver como havíamos nos preparado e como
estávamos conduzindo o processo”, des-
taca o servidor aposentado Paulo
Navarro, que foi presidente da Comissão
de Informatização da ALMG na época e,
depois, secretário-geral da Mesa por
nove anos.
Segundo ele, por visão estratégica,

dois anos antes da Constituinte a
Assembleia de Minas já estava razoavel-
mente informatizada para suportar o vo-
lume de trabalho que viria. Entre outras
providências, foi adquirido um computa-
dor central gigante, mas que era o que
havia de melhor na época. Ele ocupava
quase uma sala inteira, conhecida como
“a geladeira”, por causa da baixa tempe-
ratura exigida para manter o equipamen-
to. Ficava no espaço que hoje dá acesso
às Assessorias da Maioria e da Minoria,
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A servidora Teresa Christina

Afonso de Oliveira (em primeiro

plano), da equipe que implantou a

informatização, conversa com o

presidente Kemil Kumaira,

observada por Maria Coeli, pelo

deputado Romeu Queiroz e por

Paulo Navarro

nos fundos do Salão de Chá do andar SE
do Palácio da Inconfidência.
Conforme registros da época, também

foram instalados no Salão 35 terminais
para processar informações sobre emen-
das e pareceres da Assembleia Constitu-
inte, dois deles estando disponíveis para
a imprensa e o público. Os terminais fo-
ram dimensionados para receber até 2
mil emendas em cada uma das etapas
do processo constituinte, com os com-
putadores preparados para emitir 300
cópias imediatas de cada etapa.

Afirmação de independência

A informatização foi delineada para
começar pela área do processo legisla-
tivo, chegando depois aos gabinetes par-
lamentares e à área administrativa. Paulo
Navarro destaca que a ALMG optou por
assumir com o próprio orçamento todo o
processo, da compra de equipamentos à
implantação de programas, em vez de vir
a se informatizar por meio de outras es-
truturas já existentes, como a Prodemge,

empresa de processamento de dados do
governo do Estado.
A vanguarda, contudo, não significou

apenas glórias. Segundo Paulo Navarro,
foi preciso quebrar resistências internas,
inclusive de partidos da oposição, para
que o projeto de informatização vingas-
se da forma como foi planejado, além de
outras dificuldades surgidas. Ele lembra
que, na época, o então governador
Newton Cardoso atropelou o processo,
enviando à Casa projeto que abria uma
linha de crédito de US$ 20 milhões para
investimento na remodelagem da
Prodemge e na informatização da
Assembleia.  “Mas o projeto não vingou.
A Assembleia, sabiamente, resolveu ca-
minhar com as próprias pernas, dando
exemplo de profissionalização e indepen-
dência”, relata.
Ajustes, hoje pitorescos, também se-

riam necessários. Uma vez pronta a pri-
meira síntese do anteprojeto da nova
Constituição – batizada de “catatau” pelo
pessoal técnico, tal o volume de papel,
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quase meio metro de altura –, foi marcada
uma demonstração da impressão do con-
teúdo armazenado no computador. Aperta-
do o botão da impressora no final da tarde,
a primeira página foi sair da máquina ape-
nas no dia seguinte.

Reestruturação começou antes

Assim como a informatização começou
antes, a Resolução 3.800, de 1985, e a Lei
9.384, de 1986, também prepararam a
estrutura da Assembleia Legislativa para a
Constituinte, dessa vez na área adminis-
trativa. A grande mudança  foi a criação do
cargo de secretário-geral da Mesa, já com
a visão de apoiar a área legislativa, segun-
do Fádua Hamdan de Matos Bayão, asses-
sora da Diretoria-Geral na Constituinte.
Novos ajustes se seguiram, mas Fádua

destaca que essa decisão significou o marco
da transição, a abertura necessária à cons-
trução do novo modelo de funcionamento do
Parlamento. “O objetivo já era vencer buro-
cracias estanques e sentimentos de feudos,
trazendo mais agilidade ao processo”, opina.
Ela destaca, ainda, a posterior flexi-

bilização da estrutura dos gabinetes parla-
mentares, por meio da Lei 9.767, de 1989.
Respeitando o limite da despesa, igual para
todos, cada deputado passou a ter liber-
dade de montar a sua própria equipe com
base em um sistema de pontuação para os
cargos. “É a justiça do gasto”, defende
Fádua. Segundo ela, os governos Federal e
do Estado viriam a adotar, anos mais tar-
de, o mesmo princípio.
Outros passos vieram depois, como a

definição de áreas imprescindíveis para o
funcionamento da Assembleia, enxugando
e reordenando a estrutura administrativa da
Casa. Fádua Hamdan destaca, por exemplo,
a adoção do conceito de gerências para co-
ordenar equipes de trabalho, reduzindo-se as-
sim o número de diretorias.

Comunicação renovada

Recém-chegada à área de Comunica-
ção da Assembleia de Minas quando a
Constituinte iniciou seus trabalhos, a jor-
nalista Sílvia Rubião lembra que o setor
se restringia a uma pequena assessoria
de imprensa. “Mas procuramos nos adap-
tar e nos estruturamos para dar as res-
postas que os diversos segmentos da
sociedade começaram a exigir”, recorda
Sílvia, ex-diretora de Comunicação
Institucional e servidora aposentada.
Se até a Constituinte a rotina da área

de Comunicação refletia o ostracismo de
um Legislativo sem um papel relevante, a
demanda por informação passou a mar-
car a agenda do setor. Mais do que infor-
mar, lembra a ex-diretora, tornou-se ne-
cessário criar canais de interlocução e de
participação da sociedade, dando novos
saltos e também repensando o papel da
comunicação naquele novo momento.
A partir de 1990, iniciou-se a moder-

nização do setor. Foi realizado um semi-
nário e contratada uma consultoria exter-
na para discutir a área e pensar sua nova
estrutura, que cresceu e incorporou no-
vas atribuições, a partir da criação do De-
partamento de Comunicação Social e,
anos mais tarde, da Diretoria de Comuni-
cação Institucional.
A comunicação agregou, por exemplo,

a área de Relações Públicas, que, além
de separada, praticamente se restringia
a atividades de cerimonial. “Partimos
para uma nova fase, de grande articula-
ção com todos os setores”, recorda. Em
etapas seguintes, foram feitos também
treinamentos internos e concursos públi-
cos para o setor, cujo norte passou a
ser a visão integrada e estratégica da
comunicação, num cenário de imprensa
livre e crescente interlocução com a so-
ciedade. !


