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Em nome do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais
queremos, inicialmente, saudar todos os participantes deste 42

Encontro Nacional do Cerimonial Público que, para nossa
satisfação, tem Belo Horizonte como sede. Esperamos que todos
os senhores e senhoras congressistas visitantes estejam felizes
com a acolhida dos mineiros e, sobretudo, que possam extrair o
máximo proveito do temário deste Encep.

Ao recebermos o honroso convite feito à Presidência da
Assembléia Legislativa pelos estimados Marcílio Reinaux,
Presidente do Comitê Nacional do Cerimonial Público, e Ronan
Ramos de Oliveira, Presidente da Comissão Organizadora deste
Encontro e Chefe do Cerimonial e Relações Públicas do Governo
do Estado de Minas Gerais, aceitamos de imediato fazer esta
exposição sobre o tema proposto — "0 CERIMONIAL SOB A
óTICA DO USUÁRIO" —, considerando, especialmente, além do
vínculo de amizade que nos une aos dirigentes deste Encontro, a
rica experiência que a Assembléia Legislativa de nosso Estado
vem tendo nesse campo profissional do Cerimonial Público.

Como usuários, podemos afirmar que o Cerimonial cumpre
hoje um papel dinâmico e estratégico no conjunto de atividades
do Legislativo mineiro, plenamente integrado ao trabalho
parlamentar e aos programas e projetos que nossa Casa realiza
de forma interativa com múltiplos e diferentes segmentos sociais.
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Afirmamos, com isso, que o Cerimonial hoje está presente,
não apenas nas solenidades oficiais ou nas cerimônias formais
do Poder Legislativo, mas com uma ação que se desdobra em
praticamente todas as esferas de atuação da Assembléia,
deslocando-se às mais distantes e diferentes regiões de nosso
Estado, no preparo e realização das audiências públicas
regionais, por exemplo, ou no acolhimento e recepção de grupos
sociais que demandam a intermediação legislativa, como nos
seminários e fóruns técnicos, em ciclos de debates, no trabalho
das comissões permanentes, envolvendo desde questões
candentes, como o movimento dos sem-terra, até os diversos
atos públicos que constantemente têm lugar na sede do Poder
Legislativo.

Com isso, queremos também dizer que a concepção do
Cerimonial na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, atendendo
às suas características de uma instituição eminentemente voltada
para a representação popular, deixou de ter apenas aquela
tradicional função protocolar, na aplicação de normas e regras
inerentes ao exercício ritualístico do poder, para se inserir em
espaço mais amplo de ação, integrando-se ao que costumamos
chamar processo de comunicação política do Legísiativo com a
sociedade.

Notem bem que nos referimos a um processo de
comunicação política entre Legislativo e Sociedade, o qual, por
definição, transcende a estrita concepção de um mecanismo de
comunicação social ou de relações públicas entre a instituição e
seu público-alvo. Sendo o público-alvo do Legislativo, também,
por definição, o conjunto da população mineira, ainda que
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distribuído entre numerosos e múltiplos interiocutores, fica claro
que o Cerimonial da Assembléia Legislativa não poderia
permanecer limitado a funções meramente burocráticas ou a um
assessoramento circunscrito somente, como disse, ao exercício
ritualistico do poder.

Expedências anteriores nos alertaram para evitar que uma
determinada área de especialização técnica ou profissional se
convertesse, por fechar-se em si mesma, em obstáculo para uma
visão ou viabilização mais ampla dos interesses gerais ou dos
objetivos-fim da Instituição.

Aliás, este fenômeno — o da superespecialização — é uma
das marcas do nosso tempo, a ponto de o respeitado sociólogo
Boaventura de Sousa afirmar que o atual paradigma da ciência
leva o cientista, muitas vezes, a tornar-se um ilustre ianorante
especializado... No campo profissional, o risco é o mesmo,
naturalmente.

Colocando-nos em nossa condição de usuários do
Cerimonial Público, consideramos que essa importante área
profissional não poderia continuar sendo, em nossa Instituição,
que está voltada para esse amplo processo de comunicação
política com a sociedade, apenas um departamento de regras e
normas protocolares.

Reiteramos essa observação porque estamos falando para
profissionais e professores de primeiro nível no campo do
Cerimonial Público em nosso País, com a plena convicção de
que essa nova e ampla concepção do Cerimonial já vem sendo
adotada em numerosas organizações públicas e privadas.
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Na Assembléia Legislativa, com a reforma administrativa
que levamos a efeito nos últimos anos, sobretudo com o
enxugamento burocrático, eliminando a multiplicidade de
instâncias decisórias, contando, para isso, com o apoio de
consultorias externas do porte, por exemplo, da Arthur Andersen,
conferimos à área de Comunicação Social — sistematizada nos
setores de Cerimonial e Relações Públicas, Jornalismo e Rádio
e Televisão — um status de primeiro escalão, consubstanciado
na Secretaria de Comunicação Institucional.

Na transparência projetada, observem bem que essa
Secretaria, diretamente vinculada à Diretoria-Geral da Casa, tem
linha direta com a Mesa Diretora da Assembléia, chamando ainda
a atenção para a sua denominação como Secretaria de
Comunicação Institucional, sinalizando, com a expressão
lnstitucíonal, que ela está vinculada à Assembléia como um todo,
com o corpo da Instituição, não se isolando em sua atividade-fim,
mas colocando-se, como de fato o é, como uma atividade-meio
no conjunto das atividades institucionais da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais.
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Observe-se que a Gerência de Cerimonial e Relações Pú-
blicas ganha especial dinamismo nessa configuração orgânica
da Secretaria de Comunicação Institucional, na medida em que,
além de atender aos seus objetivos-fim, no campo que lhe é
peculiar, ou seja, junto às instâncias superiores do Poder, tam-
bém cumpre uma função interativa com os usuários dos servi-
ços prestados pelo Legislativo, como são os casos do Centro
de Atendimento ao Cidadão — CAC — e do Espaço Político-Cul-
tural, com seus atendimentos diários e permanentes.

0 próprio espaço físico foi totalmente remodelado para que
todas as áreas da Secretaria de Comunicação Institucional fos-
sem integradas num mesmo ambiente de trabalho, facilitando por-
tanto, até fisicamente, a intercomunicação entre os diversos seto-
res no trabalho conjunto de planejamento e execução de suas
atividades.

Cabe notar que no período anterior a essa mudança admi-
nistrativa e institucional, sobretudo de natureza conceitual e tam-
bém operativa, os setores de Cerimonial e Relações Públicas e o
de Imprensa atuavam ou, melhor dizendo, agiam de forma autô-
noma, com comandos próprios, produzindo ruídos de comunica-
ção interna e externa, muitas vezes em decibéis excessivos...

Ou seja, a transformação burocrática de atividades-meio
em atividades-fim, ou atuando de forma independente ou autô-
noma, não favorece a consecução dos obietivos-fim da própria
Instituição.

Evidentemente, essa crítica não comporta nenhuma avali-
ação de caráter pessoal, pois na maioria das vezes é a própria
inadequação da organização administrativa de uma instituição,
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entidade ou empresa que gera perdas de produtividade ou dimi-
nui resultados, o que poderia ser superado por um novo
ordenamento institucional. Foi exatamente isso que buscamos
implantar na Assembléia de Minas, com resultados muito positi-
vos.

Neste particular, devemos ressaltar o rea prove itame nto e
valoázação dos recursos humanos nessa área, através de cursos
de reciciagens e da identificação de aptidões profissionais, em
programas próprios da Área de Recursos Humanos, ensejando o
maior e, em vários casos, o pleno desenvolvimento profissional
dos servidores alocados na Gerência de Cerimonial e Relações
Públicas.

Devemos mencionar, como resultado concreto dessa
reformulação geral implantada no campo das Relações Públicas
e da Comunicação Institucional da Assembléia de Minas, envol-
vendo diretamente, como não poderia deixar de ser, o Cerimonial
Público, o prêmio outorgado à nossa Instituição no ano de 1994,
nada menos que o "Prêmio Nacional de Opinião Pública", anual-
mente concedido pelos Conselhos Regionais de Relações Pú-
blicas dos Estados de São Paulo e do Paraná, que selecionaram
a Assembléia de Minas, juntamente com a Fiat-Allis e o Unibanco,
para essa premiação naquele ano. Ao fazermos esta menção,
queremos destacar tão-somente o profissional ismo e a compe-
tência dos servidores que integram os quadros da Secretaria de
Comunicação Institucional e do Cerimonial Público de nossa Ins-
títuição.

Também fazemos esta menção porque, no exercício do
mandato parlamentar e, depois, conjugando este mesmo exercí-
cio com o desempenho de cargos na Mesa da Assembléia, ocu-
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pando a Primei ra-Secretaria e, atualmente, a Presidência do
Legislativo mineiro, temos acompanhado de perto todo esse pro-
cesso de desenvolvimento iristitucional da Casa, conduzido em
várias etapas por sucessivas Mesas Diretoras da Assembléia.

Pensamos ser interessante, para conhecimento dos parti-
cipantes do 0 Encep, assinalar algumas passagens dessas mu-
danças vividas pela Assembléia de Minas, dentro do quadro geral
mais amplo que vem vivendo a sociedade brasileira, sobretudo a
partir do processo de redemocratização do País, que tem seu
marco, sobretudo, nos primeiros anos da década passada.

Para dar início ao processo de mudança institucional, a As-
sembléia de Minas soube ver, com clareza, a necessidade de
reverter duas situações, detectadas ainda nos meados da déca-
da passada:

— sua ausência como referencial político para a sociedade
em processo de redemocratízação; e

— o pequeno espaço ocupado em relação aos demais Po-
deres e à definição dos rumos do desenvolvimento político.

A partir desse diagnóstico, demos início a um programa de
reaparelhamento institucional, destacando-se as seguintes dire-
trizes:

— modernização administrativa, com ênfase para a
informatização, a racionalização de rotinas, a profissionalização
dos servidores e a democratização da informação;

— abertura para a sociedade, com o rompimento do mode-
lo fechado e voltado para dentro, típico do período autoritário;
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— incentivo ao exercício da cidadania e valorização do Po-
der Legislativo.

Cada um dos participantes deste Encep poderá avaliar o
que tem significado, em novas exigências e desafios, a gradual
implantação dessas diretrizes no campo do Cerimonial e das Re-
lações Públicas, pois todas elas envolvem uma permanente
dinamização desses serviços de apoio à atividade parlamentar e
ao Poder Legislativo.

Uma breve descrição dos instrumentos criados para alcan-
çar os objetivos-fim antes assinalados também servirá para des-
tacar a importância estratégica do Cerimonial e das Relações
Públicas na operação desses novos instrumentos, situando a As-
sembléia de Minas como usuária desses serviços.

A primeira área é a de INFORMAÇÃO.
Temos, então, as seguintes atividades:
— Assembléia Informa: agenda e resumo das atividades

do Plenário;
— Assembléia Informa (TV) e Assembléia no Rádio;
— TV do Legislativo — TV1_ — Canal de TV a cabo (Canal

40);
— Assembléia em Debate: programa semanal na TV;
— Parceria: jornal interno mensal;
— Revista do Legislativo: publicação trimestral.

A área seguinte recebe o nome de "Interiocução com a
Sociedade Civil e com outros Legislativos".
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Aí comparecem, como atividades regulares, as seguintes:

— Assembléia "on line": a Assembléia abre seus bancos
de dados aos municípios e entidades;

— Assembléia na Internet: novo espaço para o diálogo
com o cidadão;

— Ciclos nacionais de debate: políticos e técnicos discu-
tem os problemas do País;

— Fóruns técnicos: especialistas analisam temas específi-
cos para subsidiar a ação do Legislativo e do Executivo;

— Seminários legislativos: a sociedade civil formula propos-
tas de políticas para o Estado;

— Audiências públicas regionais: a comunidade elege priori-
dades para a ação do governo;

— Ação interestadual: Assembléias promovem ação conjun-
ta para resolver problemas comuns;

— Intercâmbio legislativo: Legislativos trocam experiencias
e criam mecanismos de cooperação técnica (nos âmbitos nacio-
nal e internacional).

Em continuidade, temos outro campo de atividades incor-
poradas à estrutura institucional da Assembléia de Minas, que
denominamos "Construção da Cidadania".

Aí se inserem os seguintes programas e atividades:
— Espaço Político-Cultural: teatro, galeria de arte e tribuna

popular;
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— Estudantes na Assembléia: programas especiais de aten-
dimento a crianças, adolescentes e alunos do terceiro grau;

— Centro de Atendimento ao Cidadão: bancos de dados à
disposição do cidadão no "hali" do Palácio da Inconfidência;

— Escola do Legislativo: voltada à formação da cidadania e
ao aperfeiçoamento do servidor;

— Memória Política de Minas: a história do Legislativo conta-
da através do depoimento de lideranças políticas;

— Dicionário Biográfico: dados sobre mais de dois mil per-
sonagens da história de Minas.

Finalmente, devemos mencionar, a infra-estrutura de apoio,
necessária, naturalmente, ao bom desempenho de todos esses
programas, projetos e atividades, que chamamos de "Gestão
Administrativa".

— Reorganização da Secretaria: estrutura nova e
simplificada;

— Política de pessoal: crescimento através do mérito;

Uma outra área, fundamental entre todas, porque conflui
com as demais no objetivo-fim da instituição legislativa, recebe
a denominação de Apoio à Atividade Parlamentar.

Tudo isso, sem mencionar, naturalmente, os rituais e ceri-
mônias característicos do Poder Legislativo, que se desenrolam
com intensidade ao longo de todo o ano, desde a abertura ao
encerramento da sessão legislativa, em reuniões solenes, que
se desdobram em um sem-número de reuniões especiais no de-
correr do exercício, além da recepção, também constante, a au-
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toridades nacionais e estrangeiras, sobretudo do corpo diplo-
mático, da organização de eventos relacionados com datas cí-
vicas ou de outorga de títulos, comendas ou homenagens que
integram ou fazem parte dos ritos do Legislativo.

Como usuários, consideramos portanto o Cerimonial como
instrumento indispensável tanto em seu aspecto protocolar, já
consagrado, como também em seu caráter pedagógico perma-
nente, contribuindo para que as relações humanas se realizem
em nível sempre o mais elevado possível.

Na Assembléia de Minas, temos observado que o Cerimo-
nial, além de servir ao exercício institucional do Poder, também
vem contribuindo para que os atores sociais — que ali buscam
levar suas reivindicações e fazer valer seus direitos —, exercitem
a cidadania em harmonia com as normas que orientam, por sua
vez, o exercício da representação popular.

Caros Congressistas;

Falando na primeira pessoa, eu diria que o Cerimonial re-
flete, com seus símbolos e convenções, mais que a hierarquia
dos poderes entre os homens ou a obediência às pompas e
regras litúrgicas de cargos ou funções, ele reflete, muito mais,
na medida humana, uma ordem universal que governa a vida e
a natureza — a vida da natureza e a natureza da vida —, ainda
que esta ordem — jamais rígida e nunca autoritária — não seja
quase percebida pelo olhar humano, raras vezes alcançando a
consciência do ser.

Como médico que exerceu por vários anos a arte de curar,
dou testemunho de que o próprio organismo humano é uma
síntese exemplar dessa ordem e dessa organização vigentes
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na natureza, com suas hierarquias, seus ritmos e seus próprios
ritos.

Concluindo pois, afirmo: a vida é a expressão manifesta e
mais visível de um Cerimonial maior que rege toda a Criação...
Enquanto houver vida, ele existirá.

Muito Obrigado!

DEPUTADO AGOSTINHO PATIRúS
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