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Seminário discute federalismo
Reunião de Assembléias conta co",!-participação da NCSL

Sílvia Rubião Resende, secretária de
ComunicaçãoInstitucional

"O que mais me impressionou foi a
Universidadede Minnesota,os recursosque
elatem. Fomos para láem época de fériase

Parlamentares e servidores de todas as

Assembléias Legislativasdo país reúnem-se,
pelaprimeira vez, no Seminário' BrasilJEstados

Unidos - Federalismo e Fortalecimento dos

Legislativos Estaduais",que aALEMG sediade

8 a IO de novembro (veja quadro). Os

debatedores serão técnicos e deputados das

diversasAssembléias. O seminário é uma pro-

moção da National Conference of 5tate
Legislawres (NCSL), entidade americana que

congrega parlamentares e corpo técnico dos

legislativosestaduaisdos EUA, e do Colegiado

de Presidentes de Assembléias Legislativasdo
Brasil.As palestrasserão ministradaspelosena-

dor JamesLack,de Nova York, pelo deputado

Michael Box, do A1abama,e pelos técnicos da

NCSL A1fredSpeer ,JohnTurcotte e KarIKurtz.

O evento conta com o apoio daEmbaixada
Americana esurgiudo contato daAssembléiade
Minas com a NCSL. Os assuntos discutidos

nos encontros promovidos pelo Colegiado de
Presidentes também serviram como subsídio

para a elaboração do seminário. O Colegiado

de Presidentes, que não tem existênciaformal,

pretende ser um interlocutor com outras enti-

dadesque representam parlamentares.A troca

de informações com a NCSL vai possibilitar a '
discussãodasfomnasde relacionamento entre

os legislativos e a evolução do colegiado para

uma entidade semelhante àamericana.- .

PROGRAMAÇÃO:
8/11- quarta-feira
• I I horas - Briefing sobre Govemo e Política

Brasileira pelo pessoal da ALEMG e USIS
(United States Information Service)

9/11- quinta-feira
• 9 horas - Entrega de materiais e crachá
• 9h30min - Palestra: NCSL e o Fortalecimen-

to dos Legislativos / A Diversidade dos
Legislativos Estaduais Americanos

• 14 horas - Processo Legislativo e Atividade
de Suporte Técnico

• 16h30min - Representação e Sistema Eleitoral

10/11- sexta-feira
• 9h30min - Federalismo e Relações.

Intergovemamentais
• 14h30min - Orçamento, Fiscalização e
Acompanhamento de Políticas Públicas

• 16h30min - Tendências na Administração
Pública e nas Relações com os Servidores
Públicos

Curso nos EUA
Sílvia Rubião Resende, secretária de Comunicação

Institucional, eJúlio César Esteves, secretário de Assessoramento
Técnico-Consultivo, foram convidados a conhecer a sede da
NCSL, em Denver, Colorado, e participaram de um curso

oferecido pela entidade e pelo Humphrey H. Huppert Institute,
centro de estudhs de administração pública ligado à

Universidade de Minnesota. O curso é destinado à alta direção
das casas legislativas

Júlio Esteves, secretário de
Assessoramento Técnico-
Consultivo

"A identidade com os'pro-
blemasenfrentados aqui,apesar
dasdiferenças, como o adianta-
mento tecnológico dos Estados
Unidos foi, de certa forma, sur-
preendente. TIVemosmuitasati-
vidadesque já conhecia dos en-
contros promovidos pela As- Esq. para dir.: Ken Cole, do Legislativo do Colorado;
sembléia,masagrandenovidade Sílvia Rubiáo;Júlio Esteves e William Pound, da NCSL

foi a vinculação disso com o Legislativo. O o funcionamento era parcial, mas, mesmo
curso foi o tempo todo voltado, assim,a estrutura universitária é muito dife-
exemplificado, demonstrado no Legislativo, rente da nossa. Foi uma experiência fan-
com umacargade vocábulose um conjunto tástica voltar a estudar nesse ambiente. O
de expressõesque nãotemos aqui e que só curso nos deu a oportunidade de nos re-
comecei aentender no final. Mesmo assim, lacionarmos com pessoasque vivem ames-
participamos de todos os trabalhos e apre- ma realidade.Muitos problemas queenfren-
sentações.Nãoénormalqueocursoten~a tamos, como o_desgaste da classe po-
estrangeiros.Dos 26 participantes,haviaape- líticae a tentativa de preservar a imagem do
nas nós e duas representantes de um país Poder, elestambém vivem. O conteúdo do
chamadoPalau,umailhano Pacífico,com 19 curso não foi completamente estra-
mil habitantes.Os outros eram funcionários nho porque, naáreade administração,háum
de Legislativosestaduaisnorte-americanos e intercâmbio mais rápido, através de lite-
dois técnicos da NCSL. Nos EstadosUni- ratura, por exemplo. Duas matériastiveram
dos, o stafffaz muito o papel do deputado e uma abordagem bem diferente: liderança e
do senador, exerce por delegação o papel negociação. Em uma Casa legislativa que
deles, como anegociaçãoentre asequipes. abriga correntes diversas, temos sempre
Por isso achei interessante essa parte. O que negociar, cederem algunspontos para
relacionamento com os americanos tam- ganhar no que é mais interessante para as
bém foi muito enriquecedor." duas partes. A experiência valeu a pena

porque, na rotina, não temos tempo para ..
fazernenhumtipo de cursomaisintensivo.O
distanciamento e o contato com pessoasde
outras culturas também foram importantes.
Semcontaro desafiode fazer um cursotodo
em inglês."
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