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• Troca de Comando

Cláudia Sampaio Costa é a nova diretora doDepartamentode Consultoria ePesquisa.
Casada, com dois filhos, Cláudia éfuncionária daAssembléia há sete anos. Entre os seus
objetivos para o DCP está a democratização da informação, de forma a garantir a cada
funcionário o domínio pleno do seu trabalho, que d~ve ser executado deforma coletiva. Aos
33 anos, Cláudia reúne sangue novo e a experiência de quem ajudou na integração dos
departamentos envolvidos noprocesso legislativo.

poder. É uma postura ultrapassada e que não
existe na As~embléia Legislativa. O esforço da
instituição [em sido o de fazer com que cada
servidor, que pode estar apenas batendo um
carimbo, tenha consciência do que essa ativida-
de representa no todo do nosso trabalho.

- Essas mudanças não atingiram apenas a
Consultoria, mas a
Assembléia como
um todo. Como você
avalia esse proces-
so?

Acho que essas
mudanças, em últi-
ma análise, são refle-
xo das mudanças pe-
las quais o país está
passando. A Consti-

tuição de 88, que já foi também fruto de todo
um movimento social, fez com que o Legisla-
tivo voltasse a assumir um papel importante na
sociedade e, para isso, ele tem que se estruturar,
se capacitar, se reaparelhar para atender ao que
a sociedade exige dele.

- E qual é o papel do funcionário nesse
processo?

Quem dá a tônica do que acontece na As-
sembléia é o deputado, mas é o funcionário
quem fornece ao deputado os instrumentos
técnicos para que ele possa exercer a política da
forma mais adequada possível. E, para isso,
quanto mais profissional nós formos, melhor
será a nossa contribuição para que o deputado
tome a sua decisão. Se der a ele as informações

"Ninguém é dono da informação.
Quanto mais rápido você passar

uma informação para frente,
melhores serão os resultados do

seu trabalho."

- Qual a linha mestra você pretende impri-
mir nesse seu novo trabalho?

nos últimos anos, não é?
De fato, de dois anos para cá, o Departamento

de Consultoria sofreu uma transformação radi-
caI. Ele ficava um pouco à margem do processo
legislativo e, mais recentemente passou a atuar
mais em sintonia com os outros departamentos,
assumindo uma importância muito grande. Eu
participei desse proces-
so todo e me sinto mui-
to familiarizada com o
clima, com o trabalho
desse departamento. O
que vou tentar fazer
agora é conduzir da
melhor forma possível
esse trabalho, que já
está em andamento.

Cláudia chega a diretora com sete anos na AL e passagens pelas Comissões e a Secretaria Geral da Mesa
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A proposta básica que tinha quando fui pela
primeira vez para a Consultoria era essa, de
realizar um trabalho coletivo, um trabalho de
equipe, de garantir a socialização da informação.
Uma coisa que é muito importante para mim e que
norteou todo o meu trabalho nesse período, é a
concepção que tenho de que ninguém é dono da
informação. Você, no máximo, detém uma infor-
mação durante um tempo e, quanto mais rápido
você passar essa informação para frente, melho-
res serão os frutos e os resultados do seu trabalho.
Em alguns órgãos ou empresas a gente percebe
uma postura diferente. As pessoas não querem
passar a informação, acreditando que essa lhe dá

Mudança na Consultoria
Nova Diretora do DCP quer garantir trabalho coletivo com democratização da informação

- Como foi o início do seu trabalho na
Assembléia Legislativa?

Entrei para a Assembléia em 1987, num
concurso para Técnico Legislativo. Fui lotada no
Departamento de Comissões, exercendo a fun-
ção de consultora, na elaboração de pareceres.
Foi ali, nas Comissões, que tive o primeiro
contato com a Assembléia e onde pude aprender
e conhecer o funcionamento do processo legisla-
tivo. Em 90, fui nomeada assessora da Secreta-
ria-Geral da Mesa, mas continuava a colaborar
nas Comissões. Nesse período, tive oportunidade
de ter contato com outros departamentos na área
do processo legislativo. Então, nesse tempo todo,
pude conhecer bem tanto o estudo do conteúdo
das leis', do que estava sendo discutido para
elaborar o parecer da Comissão, quanto ao estu-
do do Regimento Interno, para acompanhar o
processo legislativo, ou seja, a forma como se
deve encaminhar um projeto de lei, o que pode
ser feito na Comissão, enfim, todas as etapas do
processo legislativo.

- Foi uma experiência muita rica.
É um trabalho apaixonante, com o qual me

identifiquei muito. Acho que foi isso que me deu
oportunidade de conhecer muitas coisas. Estava
sempre pesquisando, querendo saber mais.

- Você já trabalhou também no Departa-
mento de Consultoria, não é?

Em 1991, o trabalho do Departamento de
Comissões foi desmembrado. Antes, a atuação
dessa área englobava tanto a etapa de elaboração
de pareceres sobre o conteúdo dos projetos,
quanto da forma. Depois, essa fase de discussão
do conteúdo foi transferida para o Departamento
de Consultoria, que já respondia pela elaboração
dos projetos de lei. Nessa época, fui transferida
para a Consultoria, com a proposta de fazer a
ligação entre os dois departamentos. Então, não
saí totalmente das Comissões. E o que me faci-
litou nesse trabalho foi, justamente, já ter feito as
duas coisas, atuando na discussão do conteúdo e
da forma.

- E como foi a sua transferência para a
Secretaria-Geral da Mesa?

Em 92, fui convidada a assumir a chefia de
Gabinete da Secretaria, com a proposta de dar
continuidade a esse trabalho de integração, es-
tendendo-o a toda a área do processo legislativo.
A matéria que entra em votação exige o acompa-
nhamento da pessoa que estudou aquela matéria.
E isso não acontecia. O que tinha sido discutido
nas Comissões não chegava ao plenário ou che-
gava de forma fragmentada. Então, às vezes,
fll7ia-seum belo trabalho nas comissões, mas na
votação, faltavam informações para coroar esse
processo.

- Agora você está voltando para
Consultoria. Quais são os seus planos?

A Eliana fez um ótimo trabalho na
Consultoria. Eu estava lá quando ela assumiu e
vibrei muito com tudo o que ela fez. Então, a
nossa proposta é dar continuidade ao que vem
sendo feito.

- A atuação da Consultoria mudou muito

interlocucão com a Zélia dois arandes reform3s mllci~m ~ ~s ho~s oncões do
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