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Os 20 anos da turma de 73
Redatores aprovados em 1973 acompanharam a transformação do Legislativo e hoje ocupam posições de destaque na Casa

Para
Eduardo,a
retomada
da
democracia
exigiu a
profissio-
nalização
dos
servidores
do
Legislativo

Os servidores aprovados no concurso para Redator,
realizado em 1973, comemoraram recentemente 20 anos
de Assembléia Legislativa. Foram mais de 3 mil candida-
tos disputando seis vagas. Floriano Nascimento, que hoje
atua na Gerência de Consultoria e Pesquisa e um dos
aprovados, lembra que houve uma grande mobilização da
sociedade em torno desse concurso. "Os candidatos, muito
bem preparados, eram promotores de Justiça, professores
universitários, enfim, pessoas bastante capacitadas".

Mas achegada dos novos redatores, dos seis chamados
na primeira lista e dos que vieram um pouco depois,
coincide com um período em que o Poder Legislativo
estava subtraído de suas funções tradicionais. "Os própri-
os deputados diziam que não tinham muito o que fazer -
conta Eduardo José Wense Dias, aprovado em 1° lugar -
e se limitavam a prestar assistência a seus eleitores".

Nesses 20 anos, a Assembléia Legislativa mudou
muito. "Cresceu, como uma tendência natural das buro-
cracias e ampliou sua atuação, como resultado do processo
de redemocratização do país e da retomada das prerroga-
tivas originais desse Poder."— observa Eduardo Dias. Esse
fenômeno exigiu a profissionalização do quadro de servi-
dores da Casa e a contratação de técnicos preparados para
responder as novas demandas.

E são muitas as lembranças desse período. "Uma
época que me marcou muito - conta Eduardo Dias, hoje
coordenador do Núcleo Específico da Escola do Legisla-
tivo - foi o inicio dos anos 80, quando se implantou do
Conselho de Informação e Pesquisa (CINP), que gerou
unia série de iniciativas na Casa, como os projetos de
informatização e a criação da classe de Técnicos de
Pesquisa, abrindo um novo concurso que trouxe para casa
nomes como o de Patrus Anamas e Vírgilio Guimarães".

Floriano recorda que cursava a Faculdade de Direito
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) quan-
do foi aprovado no concurso. "Então, aqui, tive a oportu-

nidade de fazer uma carreira relacionada com a minha
formação profissional, chegando a diretor do departamen-
to, no inicio dos anos 80. Ele confirma que, nesses 20 anos,
a Assembléia Legislativa mudou muito. "O trabalho numa
casa legislativa é sempre muito dificil - diz ele - principal-
mente o de consultor, pela natureza mesma dessa ativida-
de. Mas, nesses anos, em função da recuperação de suas
prerrogativas, o trabalho no Legislativo tornou-se mais
complexo e o grau de exigência ainda maior".

A expectativa de Flonano, com a chegada dos novos
redatores, aprovados no concurso de 1993, é a de que "eles
possam colaborar para ajudar no aprimoramento do traba-
lho do Legislativo, um Poder nascido da luta contra a
tirania, o autoritarismo, que representa uma das conquis-
tas mais eloqüentes da modernidade".
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