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Qualidade no Legislativo
Modernidade da ALEMG mostra resultados mas continua o desafio de racionalizar o processo legislativo
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O Legislativo Mineiro, ao implementar medidas
de modernização administrativa, busca equalizar
critérios de austeridade e produtividade dos serviços.

Diante dessa
vertente, o tema
QUALIDADE TO-
TAL torna-se fonte
primordial de aten-
ção.

Sem se deter em
qualquer dos pro-
gramas específicos,
como o TQC (Total
Quality Control),
TQM (Total Quality Management), CQTE (Contro-
le de Qualidade Por Toda Empresa), o objetivo é criar
um padrão próprio, como melhor de cada programa.

A constatação de que a Assembléia vive um
processo de modernizaçãojá chegou ao conhecimen-
to de outras Casas Legislativas, tornandoa-se o Le-

gislativo mineiro, mais uma vez, pioneiro.
Vários são os exemplos de ações imple-

mentares: plano de carreira, mudança na
estrutura organizacional, programas de trei-
namento nos diversos níveis hierárquicos,
política de comunicação social, planeja-
mento estratégico e de atividades.

Os resultados já saltam aos olhos, prin-
cipalmente quando se compara a situação
da Assembleia com o quadro geral da admi-
mstração publica onde via de regra pre-
dominam a falta de compromisso dos diri-
gentes com os resultados da instituição a
não-assunção por parte dos gerentes de sua

condição de membro da equipe dirigente; a incapaci-
dade das chefias para o exercício da função gerenci-
ai, as incoerências no trato de assuntos de pessoal, a
falta de racionalização de procedimentos e a descon-
tinuidade administrativa.

Aspecto fundamental a ser ressaltado é que as
ações não se restringiram à esfera administrativa. O
investimento na excelência do produto legislativo tam-
bém é evidente. A partir da consciência da necessidade

de mudança daima-
gem pública da As-
sembléia, a Casa
tomou a iniciativa de
canalizar suas ati-
vidades de forma a
demonstrar o cum-
primento, com qua-
lidade, de suas mis-
sões institucionais.

Nesse contexto,
inserem-se iniciativas como as Audiências Públicas, o
Projeto Assembléia On-Line, os Seminários Legislati -
vos, os Ciclos de Debates, as Pesquisas de Opinião, o
Espaço Político-Cultural, dentre outras.

Em nosso modo de ver, esse processo vivido pela
Assembléia é irreversível. Ações como as que visam
propiciar uma comunicação efetiva do Poder e de seus
membros com a sociedade, além de outras voltadas
para o aprimoramento das atividades de apoio à elabo-
ração legislativa, à representação político-parlamen-
tar e à fiscalização externa tendem a ser incrementa-
das, pois, certamente, cada vez maior será a cobrança
da sociedade por resultados.

Desse modo, outros temas complexos também
merecem enfrentamento, como por exemplo: é possível
"racionalizar" o processo legislativo? Qual deve ser a
participação da ALEMG dos partidos e da sociedade
organizada no suporte logístico aos mandatos popula-
res?

Na verdade, os desafios a serem enfrentados pelo
Legislativo são muitos, sobretudo num ambiente como
o nosso, onde a democracia ainda se consolida. Contu-
do, a experiência recente da Assembléia mineira nos
demonstra que com coragem e criatividade podemos
contribuir para o aprimoramento de nossas instituições.

"Os resultados já saltam aos olhos, principal-
mente, quando se compara a situação da

Assembléia com o quadro geral da adminis-
tração pública, mas qual deve ser o papel da
AL, dos partidos e da sociedade no suporte

logístico aos mandatos populares?"


