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• Por dentro

As 77 portas do poder
Do atendimento ao público ao acompanhamento do processo legislativo, gabinetes dão suporte ao trabalho dos parlamentares
Francisco de Morais Mendes

Cleuber Carneiro:
carências da
região eleitoral
definem perfil de
atendimento

Lúcia Helena, Edy
Faria e Raquel
Beatriz dão "perfil
feminino" ao
gabinete de Adeimo
Carneiro

O deputado José Laviola (PMDB), o mais antigo
parlamentar em atuação na Assembléia, prioriza o
atendimento ao eleitor. Segundo o co-
ordenador do gabinete Wilfredo Al-
buquerque a determinação de Laviola
é a de receber qualquer pessoa que o
procure A cada dia são atendidos
pessoalmente ou por telefone cerca de
60 pessoas.

Grande parte da procura é feita por
pessoas do interior que vêm à Capital
em busca de internação hospitalar ou
de consulta médica. Dois funcionári-
os e um motorista são incumbidos de
solucionar os problemas dessa natureza. O gabinete
reserva também parte de sua estrutura para atendi-
mento a professores, acompanhando processosjunto
à Secretaria de Educação e através do "Minas Ge-
rais". Dois assessores políticos são responsáveis pelo
atendimento aos prefeitos e vereadores que procu-
ram a solução de problemas de seus municípios em
órgãos do Estado. O gabinete mantém ainda um
banco de dados, com informações de interesse dos
municípios, como, por exemplo, os percentuais do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A
ligação com abancada parlamentar e o partido é feita
pelo próprio deputado. Segundo Wilfredo, atual-
mente, a grande demanda do gabinete é feita por
pessoas que solicitam ajuda para encontrar emprego.
São encaminhadas a empresas privadas da Capital e
do Interior.

"Em atendimento ao público, meu gabinete só
perde para o do José Laviola". A afirmação é do
deputado Cleuber Carneiro (PFL), que acrescenta:
"um gabinete parlamentar refletirá, no desempenho
de suas funções, o perfil da região e do eleitorado de
seu titular". Seu gabinete se dedica ao atendimento
assistencial nas áreas de saúde, educação e filantro-
pia. "Preferiria fazer um trabalho legislativo mais
puro - diz Carneiro -, mas essas de-
mandas são em função das carências
da região que represento, o Norte de
Minas". Cleuber enfatiza também que
atualmente a organização da socieda-
de tem deslocado o eixo da demanda
individual para reivindicações através
de associações e entidades representa-
tivas da comunidade.

A distribuição de tarefas entre os
funcionários do gabinete é feita em três	P
áreas: administrativa, técnica e de aten-
dimento.

A área técnica cabe o acompanhamento do pro-
cesso legislativo e o contato com a assessoria da
Assembléia. A área de atendimento dá suporte ao
deputado na relação com o eleitor e com as lideranças
políticas, desempenhando também o acompanha-
mento de assuntos de interesse do gabinete junto aos
órgãos públicos.

Com relação à área parlamentar, Cleuber Car-
neiro destaca a eficiência dos órgãos técnicos da
Casa, mas reclama a falta de um acompanhamento
mais especializado e direto no que se refere à execu-
ção do Orçamento, para garantir uma assessoria
mais ampla aos deputados. "Precisaríamos de uma
assistência maior, já que as conquistas e prerrogati-
vas alcançadas pelo Legislativo nos incumbem de
acompanhar a execução do Orçamento. O Executivo
ainda reina absoluto nessa área. Deputados, órgãos
técnicos e gabinetes estão distantes do que deveria
ser um bom trabalho nessa'área".

O vice-líder do Governo, o deputado Ronaldo
Vasconcellos (PL), está no terceiro mandato parlamen-

tar, o segundo como deputado estadual. Vasconeilos
promove reuniões com assessores fora da Assem-
bléia para troca de idéias sobre o funcionamento do
gabinete. Algumas decisões são tomadas pelo voto.

A base do seu trabalho não difere da rotina geral
da Casa. Uma área de administração cuida da folha
de ponto, material de escritório e da relação com os
órgãos administrativos da Assembléia. A assessoria
legislativa cuida do acompanhamento do Plenário e
das comissões e mantém contato com os órgãos
técnicos de pesquisa e consultoria.

O parlamentar conta, ainda, com um assessor
político para atendimento de lideranças de Belo
Horizonte e outro para as do interior. O chefe de
gabinete tem função de representar o deputado e
fazer o acompanhamento político, em contato com
prefeitos e vereadores. "Uma característica do gabi-
nete é procurar sempre trabalhar com as lideranças
políticas e entidades. Evitamos o atendimento indi-
vidual, mas há casos em que não há como deixar de

fazer, embora não seja nossa
atribuição", diz Ronaldo Vas-
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Um perfil feminino caracteriza o gabinete do
deputado Adelmo Carneiro Leão (PT), que está em
seu primeiro mandato parlamentar. A coordenação
do gabinete é dividida entre as funcionárias Edy
Faria Barbosa de Almeida e Raquel Beatriz Junquei-
ra Guimarães. Edy se envolve mais com o trabalho
administrativo e Raquel com as tarefas políticas.
Outra funcionária, Lúcia Helena de Melo, é respon-
sável pelo acompanhamento do processo legislativo.
Os funcionários realizam reuniões semanais, para
troca de informações sobre as áreas política (partido
e movimentos sociais), administrativa e legislativa.
Do andamento de projetos do deputado, passando
pelo relato das reuniões do partido no âmbito estadu-
al e municipal, que Raquel Beatriz acompanha, a
questões internas do gabinete, todos os assuntos são
compartilhados pelos funcionários.

O planejamento do trabalho de cada semestre é
feito em seminário, que reúne os funcionários do
gabinete na Assembléia aos da base eleitoral do
parlamentar, em Uberaba. O deputado mantém ain-
da encontros com os apoiadores de seu mandato, um
"fórum do mandato", onde se avalia o trabalho

realizado e se projeta novas
atividades. Além das interfa-
ces de rotina (administrativa e
legislativa), o gabinete tem
uma ligação estreita coma ban-
cada do partido, através da
assessoria coletiva.

Em relação ao público que
circula pela Assembléia, o ga-
binete se orienta no sentido de
não realizar assistencialismo.
"Entendemos que esse traba-

lho decorre de unia cultura do privilégio e não do
direito", afirma Raquel Beatriz. A ênfase no atendi-
mento é voltada para os movimentos populares, para
as questões de interesse coletivo.

As portas da Assembléia
Legislativa não se localizam
apenas na Rodrigues Caldas,
no Hall das Bandeiras ou em
qualquer outra passagem de
acesso da rua ao Palácio
Inconfidência. O Poder
Legislativo é uma casa de 77
portas, pelas quais passam
do cidadão que perdeu o
dinheiro da passagem de
ônibus ao prefeito municipal;
de pedidos de cobertores a
propostas de movimentos
sociais organizados.
Semanalmente, o Palácio
Inconfidência recebe a visita
de cerca de 50 mil pessoas, a
maioria à procura dos
parlamentares.

Naturalmente, o trabalho
dos gabinetes não se limita
somente ao atendimento ao
público. Esta talvez seja uma
das faces mais visíveis de
uma atividade que se
ramifica em várias direções.
Um gabinete parlamentar
tem várias "interfaces", que
envolvem a atividade
administrativa e sua ligação
com a Administração da
Casa, o acompanhamento de
matérias de interesse do
parlamentar junto à área
legislativa - Plenário,
Comissões, Consultoria e
Pesquisa - e o contato com
os municípios e o partido
político. Mas cada um tem o
seu estilo, e um perfil em que
irá se destacar um ou outro
aspecto, de acordo com a
atuação do parlamentar.
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