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Assembléias e Câmaras de todo o país vêm conhecer nosso processo de moderemzação

Fabiana Oliveira

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais
há anos recebe visitas de representantes de outras
assembléias, assessores de órgãos públicos e
câmaras municipais, que querem "importar" seu
know-how. Nos últimos tempos, essas visitas
tornaram-se mais freqüentes, principalmente aos
Departamentos de Informática, Comunicação So-
cial, Comissões e Planejamento. Ocupando uma
posição de vanguarda entre as demais casas
legislativas, a Assembléia tem sido modelo para
o país.

Na área de informática, a fama da Assem-
bléia é atestada pelo Prodasen, o centro de infor-
mática do Senado Federal, que aponta a Casa
como referência, no que diz respeito à informati-
zação das casas legislativas. Em março de 1992,
a Assembléia já ocupava o primeiro lugar em
informatização no país, com a marca de 27
sistemas implantados. A Assembléia Legislativa
do Rio Grande do Sul, nessa mesma época,
ocupava o segundo lugar e contava 11 sistemas.

Segundo explicou o diretor do departamen-
to, Luiz Valadares de Abreu, o know-how busca-
do pelos visitantes é a filosofia de informatiza-
ção, bem como cópias dos manuais técnicos
elaborados pelo departamento. Valadares apon-
ta, no entanto, dificuldades no repasse da tecno-
logia. "As assembléias não têm condições, às
vezes, de aproveitar o know-how da área, devido
à carência de pessoal técnico especializado",
explicou.

Quanto ao processo legislativo, os visitan-
tes querem saber a respeito da estrutura do depar-
tamento de Comissões e a assessoria prestada
aos deputados. Eles se interessam, inclusive, em
levar cópias da programação semanal das comis-
sões, bem como das matérias em tramitação. Até
o espaço físico onde as comissões atuam é objeto
de interesse das outras casas legislativas.

Segundo a diretora do departamento, Ma-
ria da Dores Abreu Amonm, essa experiência
pioneira da Assembléia promove o crescimento
do Poder Legislativo. "O retorno positivo que
temos nos dá a certeza de que a Assembléia está
trilhando o caminho certo", afirmou.

•Lh

O primeiro-secretário da Assembléia do Rio
de Janeiro, José Graciosa, visitou vários

setores da Assembléia e deputados e
técnicos da AI de Goiânia se entusiasmaram

com o nosso processo de Informatização

A Casaj á recebeu a visita de representan-
tes das Assembléias de Goiás, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Espírito Santo, Bahia e do Procergs, a
companhia processadora do Rio Grande do Sul.
Em abril, quando visitou a Assembléia, o depu-
tado capixaba Ricardo Ferraço se disse impres-
sionado com as referências feitas ao trabalho
desempenlado pela Casa, em especial às ativida-
des das comissões e ao processo de elaboração
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Em
maio, foi a vez dos deputados goianos Arédio
Teixeira Duarte e Romilton Moraes, que vieram
colher subsídios para a implantação do sistema
de informática na Assembléia goiana. Segundo
Duarte, a Assembléia mineira possui o mais
avançado sistema de informatização entre os
demais legislativos do país.

Visitantes querem
carreira e sistema

conhecer também
de planejamento

A modernização da Assembléia - que
provoca tanta repercussão - fundamenta-se no
planejamento, que significa antecipar e pro-
gramar atuações futuras, tendo em vista os
recursos humanos e financeiros. Segundo a
diretora de Planejamento e Controle, Fádua
Handam de MatosBayão, os visitantes procu-
ram conhecer, entre outros aspectos, o sistema
de carreira (vale lembrar que poucos estadosjá
adotaram o regime único), a reforma adminis-
trativa, a estrutura dos gabinetes, os manuais
técnicos e o regimento interno.

A política integrada de comunicação da
Casa também é encarada como modelo. "A
criação de um departamento de Comunicação,
se não é inédita no país, é uma maneira moder
na de tratar a área em termos de instituição

pública", afirmou a diretora do DCS, Sílvia
Rubião Resende, lembrando que, nas demais
casas legislativas do país, as assessorias de
comunicação funcionam em separado.

Um dos alvos de interesse das outras
assembléias é o programa de TV "Assembléia
Informa", produzido pelo circuito interno de
TV desde setembro de 1991 etransmitido por
todas as emissoras da capital.

Além do planejamento, da moderniza-
ção e do empenho na pro1ssiona1ização de
pessoal, o "feed-back" das ações de integra-
ção da Assembléia com a sociedade tem sido
motivo para atrair a Minas os legislativos que
buscam a melhoria na qualidade de seu traba-
lho, assim como de relacionamento com seus
diversos públicos.
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