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Administração
Pública

"Foi expressiva e significativa a
participação popular, das

entidades classistas, das
associações comunitárias e

empresariais, das organizações
não-governamentais, dos

organismos governamentais, das
igrejas, enfrn, em todos os

momentos decisivos dos trabalhos
da comissão contamos com a
colaboração fundamental dos

representantes do povo."

Leia nesta edieto

Novo código para militares

Autorizados reajustes para servidores

Plano de carreira para área tecnológica
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Mg
PIc

Modernizar a
administração
pública

A regularização da situação funcional

de 18 mil servidores públicos conhecidos

como "função pública", em maio, e a

aprovação do novo Código Disciplinar dos

Militares, ambos com galerias lotadas.

foram os Lemas de administração pública

de maior repercussão no trabalho da

Assembléia ao longo de 2001, ano cm que

a Comissão de Administração Pública

envolveu-se também no debate de

inúmeras outras proposições de interesse

de servidores e da administração pública

em geral.

A ampliação do raio de alcance do

"Simples". a reestruturação do Conselho

de Política Negra, a criação do Ide.nc e a

política salarial para os pesquisadores e

servidores das fundações do Estado foram

alguns dos outros ternas abordados pela

comissão, cm reuniões ou audiências

públicas.

Ao longo do ano, foram realizadas

26 reuniões ordinárias e especiais,

nove extraordinárias e uma visita.

Entre convidados e depoentes, a
Comissão ouviu 35 pessoas.
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Editorial

Comissões Permanentes

Essenciais para a
participação da
sociedade

O trabalho das Comissões é essencial ao

bom funcionamento do POCCSSO legislativo e

fundamental para a participação da sociedade

nesse processo, embora nem sempre visível

para o grande público. Particularmente em

2001, o trabalho dos deputados nas comissões

teve repercussão decisiva em alguns aspectos

da vida mineira, bastando citar como exemplos

as medidas saneadoras que resultaram da CPI

do Narcotráfico ou a vitória dos pequenos

produtores de leite, na esteira dos debates

realizados pela CPI do Preço do Leite.

No balanço numérico do ano, as comissões

registram a realização de 545 reuniões

ordinárias e especiais. 201 extraordinárias e

outras 51 no interior do Estado, o que dá a

média de mais de três reuniões por dia útil. As

comissões realizaram, ainda. 47 visitas e

receberam perto de cinco mil convidados ou

depoentes.

As comissões parlamentares se dividem em

Permanenles e Temporárias. As Permanentes

são temáticas e têm funcionamento regular; as

Temporárias são as seguintes: de Inquérito
(CPIs), formadas para investigar e apurar

denúncia específica; Especiais, que também

examinam temas específicas, embora sem o

mesmo poder da CPI: e as de caráter
processual, formadas, por exemplo, para emitir

pareceres sobre as Propostas de Emendas

Constitucionais (PECs) ou sobre os Vetos e

Indicações do Executivo.
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Deputados defendem o "Simples"
Criar condições para a mudança da Lei federal 0 9.317/96, que criou o

'Simples", e possibilitar a inclusão nesse sistema de maior número de micro e
pequenas empresas foi o objetivo da Comissão de Administração Pública ao
promover, em 17 de setembro, o debate público sobre A Extensão do Simples
para as Empresas Prestadoras de Serviços e A Previdência Social e a Micro e a
Pequena Empresa. Segundo o presidente da Comissão, deputado Eduardo
Brandão. "as micro e pequenas empresas respondem por 60% da economia do
País e se elas tiverem acesso a um sistema de pagamento de tributos menos

mercado, com claro desfavorecimento das empresas de menor porte, que têm
menos poder de capitalização, fator que gera desemprego em larga escala".
Durante o debate, o ex-deputado federal José Maria Eymael lamentou a
elevada carga tributária no País. Segundo ele, um cidadão que ganha RS 2,5
mil por mês gastaria, cm um ano, dois meses de seu salário apenas com
pagamento de impostos.

A extensão do "Simples" às empresas prcsiadoras de serviço provocaria
impacto negativo sobre a arrecadação previdcnciária, conforme advertiu o
representante do Ministério da Previdência e Assistência Social, João
Donadon: "O que a Previdência Social arrecada hoje, algo em torno de 22670
sobre a folha de pagamentos e faturarncnto das empresas, já é insuficiente.
Se reduzirmos a arrecadação, o sistema passará a ter sérios problemas de
sustentação".

Assembléia cria Siafi próprio
S implificar e racionalizar a gestão orçamentária e financeira,

assegurar a transparência na administração dos recursos e contribuir para
aumentar a eficiência do processo de consolidação das contas estaduais são
os objetivo do Sistema Integrado de Administração Financeira da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (Si ali-Assembléia), cuja
criação e implantação foi aprovada em dezembro, com base no Projeto de
Resolução (PRE) 1.803/2001, da Mesa.

Com a implantação do Siafi, a Assembléia amplia sua transparência,
uma vez que o Legislativo passará a disponibilizar aos interessados o
demonstrativo mensal da execução orçamentária, segundo a natureza da
despesa, bem como o Relatório de Gesião Fiscal.
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Pedro !ugénzo e o
ex-deputado Jose
Maria Evmael
participaram do
debate, coordenado
pelo deputado
Eduardo Brandão
(ao ceturo)

burocrático, certamente terão
melhores condições de
sobreviver e de contribuir
ainda mais para o
desenvolvimento econômico
brasileiro".

Presente ao debate, o
deputado federal Pedro
Eugênio lembrou que o
"Simples" introduziu
importantes simplificações
em procedimentos fiscais e
reduções tributárias para as
micro e pequenas empresas
e chamou a atenção para as
profundas desigualdades
observadas na economia de



Deputados
diçcuiem

Código de Ética
e Disciplina dos

Militares
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Militares têm novo Código
Depois de

muito debate, a
Assembléia
Legislativa aprovou
em dezembro o
Código de Etica e
Disciplina dos
Militares do Estado
de Minas Gerais,
que substitui o
Regime Disciplinar \;
Militarem vigor,
promovendo mais
igualdade no
tratamento de	 -.
praças e oficiais.
Um dos principais avanços é o fim da prisão administrativa para os militares.
Outra mudança importante é que a demissão não mais ficará a cargo do superior
imediato, mas será uma prerrogativa do comandante-geral da PM.

O Código foi aprovado cm reuniões extraordinárias de Plenário, com base no
Projeto de Lei (PL) 1.439/2001. do governador Itamar Franco, modificado por
substitutivo apresentado pelo deputado Sargento Rodngues. relator pela Comissão
de Administração Pública.

Estado adotará pregão
Maior controle social. desburocratii.ação e redução de custos para a

administração pública. É O que promete o Projeto de Lei 1.50112001. do deputado
Mauro Lobo, que institui a modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição. pelo poder público. de bens e serviços comuns. Segundo o autor, o
pregão permite mais transparência no processo de aquisição de bens comuns ejá
é utilizado no âmbito da União e de outros estados, como São Paulo, Mato
Grosso. Amazonas e Goiás.

A Comissão de Administração Pública aprovou parecer do deputado
Sebastião Navarro Vieira, favorável ao Projeto, cm reunião no dia 12 de
dezembro, instituindo a modalidade no âmbito do Estado, nos termos do artigo
37. inciso XXI. da Constituição Federal. A lei já foi sancionada pelo governador.

Área da Sudene terá ICMS menor
A5 operações internas com energia elétrica destinadas às atividades rurais na

área mineira da extinta Sudene poderão ter redução de carga tributária do ICMS,
conforme o Projeto de Lei 1.20812000, da deputada Elbe Brandão, aprovado pela
Assembléia. Seriam beneficiados com a isenção apenas os empreendimentos com
consumo inferior a lOOkwh; nos casos de consumo superiora lOOkwh, a carga
tributária máxima seria de 12%. O projeto prevê ainda que a isenção e a redução
seriam compensadas com o aumento da carga tributária nas operações com
cigarros. produtos de tabacaria, armas e munições. As fábricas de fogos de
artifícios foram isentas do aumento de carga tributária para compensação, por da
deputada Maria Olívia.

Fim do
cargo de
carcereiro

O cargo de
Carcereiro foi
extinto na
estrutura de
carreira da
Polícia Civil de
Minas Gerais,
passando seus
atuais ocupantes
à classe inicial de
Detetive. A
mudança foi
determinada pela
Proposta de
Emenda à
Constituição
(PEC) 6012001.
da deputada
Elaine
Matozinhos,
aprovada em
dezembro, após
intensos debates
no âmbito da
Comissão de
Administração
Pública.
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Legislativo irá acompanhar
resultados de CPIs
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A Assembléia Legislativa
deverá ser informada, no
prazo máximo de 30 dias.
sobre as providências tomadas
pelo Ministério Público c
autoridades a respeito de
conclusões dos relatórios das
Comissões Parlamentares de
Inquérito (CPIs), que lhes
forem encaminhadas. Além
disso, a Al- terá que ser
comunicada semestralmente
sobre o andamento do
processo. até a sua conclusão.

As determinações estão

previstas no PL 1.550/2001,
do deputado João Leite, que
teve parecer favorável do
deputado Sebastião Navarro
Vieira aprovado pela
Comissão de Administração
Pública, em novembro. O
projeto também obriga o
envio das conclusões das
CPIs ao Ministério Público e
às autoridades competentes,
para que sejam tomadas
providências em relação aos
fatos apurados. na esfera de
atribuição de cada instituição.

Assembléia poderá convocar plebiscito
A Comissão de Administração Pública aprovou. cm 13 de junho, parecer

favorável do deputado Sebastião Navarro Vieira sobre o Projeto de Lei 1.3711

2001. do deputado Rogério Correia, que regulamenta a competência da

Assembléia Legislativa para autorizar referendos e convocar plebiscitos. O

projeto busca regulamentar o inciso XXXVII do artigo 62 da Constituição
do Estado, que atribui tal competência à Assembléia, reproduzindo

dispositivo da Constituição Federal que encarrega o Congresso Nacional dessa
atribuição, em âmbito nacional.

Legislação contra incêndios
fica mais rigorosa

Toda edificação destinada a uso coletivo - comercial, industrial ou de
serviços - deverá ter afixado, na parte externa, laudo de vistoria e liberação do
Corpo de Bombeiros, sob pena de interdição imediata. Essa determinação
originou-se de emenda do deputado Rogério Correia ao Projeto de Lei 1,6131
2001, do governador do Estado, que dispõe sobre a prevenção contra incêndios e
pânico no Estado, aprovado em dezembro pelo plenário, após análise da
Comissão de Administração Pública e ampla discussão, inclusive com a realização
de audiência pública, da qual participaram representantes do Corpo de
Bombeiros, de entidades profissionais e de representantes da Prefeitura.

A discussão final ocorreu sob o impacto do incêndio na casa de shows
"Canecão Mineiro", cm Belo Horizonte, com vítimas fatais. As sanções
administrativas previstas variam da advertência escrita à multa, de RS 100,00 a
RS 3 mil, e interdição. A interdição será aplicada quando ocorrer risco iminente
de incêndio ou pânico.



O deputado Sório
Souza Cru: defendeu
mais invesl,n,enlo na

pesquisa tecnológica,
ao lado de Magdala

Alen£ ar, Maria de
Fátima A breu,

Davidson Figueiredo
e Sehasiião Gonçalves

Oliveira.
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Audiência debate carreira
para servidores de C & T

Minas Gerais precisa
dar uma guinada no setor
tecnológico, POIS OS orgao
estaduais que geram
conhecimento estão no
ostracismo. A opinião é d
deputado Sávio Souza	 -
Cruz, autor do Projeto de
Lei 1.77412001, que
estrutura OS quadros
especiais de pessoal da
administração pública
estadual, autárquica e	 -	-
íundacional de várias	 •.	 -
instituições. O projeto foi o	 -	 1
tema de urna audiência	•	.,
realizada. por proposta do
deputado Sebas tião Navarro Vieira, cm 28 de novembro, pela Comissão de
Administração Pública, que lotou o Auditório da Assembléia.

O deputado Sávio Souza Cruz, que foi secretário de Estado de Administração e
Recursos Humanos, disse que há um esvaziamento do quadro de funcionários de
pesquisa, pois não há reposição dos profissionais- que deixam as instituições. Além
disso, não há um esquema de qualificação profissional e também falta estímulo
para que o funcionário exerça o seu trabalho. Souza Cruz salientou, ainda, a
questão salarial: "O Plano de Carreira está defasado. O salário dos pesquisadores é
inaceitável. Temos que resgatar a dignidade da área da pesquisa tecnológica em
Minas", afirmou.

Salários baixos dificultam
contratações

A presidente da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais
(Cctcc/MG). Magdala Alencar Teixeira- disse que a aprovação do
projeto é importante para reestniturar o órgão. "Estamos com
dificuldades para contratar pessoas, pois não podemos oferecer
salários compatíveis com a importância das funções", afirmou.
Segundo ela, o Cetec tinha 131 pesquisadores em 1990. Hoje. são
apenas 60 profissionais.

O gerente de Recursos Humanos da Fundação Estadual do
Meio Ambiente (Feam). Frederico Leite Nascif, disse que a
situação no órgão é idêntica. "Nosso plano de carreira é
inadequado. Os funcionários da Feam não possuem perspectivas
de futuro, pois não existe proposta de melhoria dos salários no
órgão. Cerca de 80% dos nossos funcionários são de nível
superior, mas os salários não são condizentes", afirmou.
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TJMG cria cargos para
agilizar processos

Oiribunal de Justiça de .Minas Gerais (TJMG) foi autorizado pela
Assembléia a criar novos cargos cm sua estrutura orgânica. A análise do projeto
original, enviado pelo próprio Tribunal, foi feita pela Comissão de Administração
Pública, com base em parecer do deputado Eduardo Brandão.

O estão presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio LeIlis
Santiago, informou que os novos cargos irão oferecer uma estrutura de apoio
adequada aos 16 novos desembargadores previstos na Lei Complementar 59.
de 18 dc janeiro de 2001. A medida, segundo o desembargador, permitirá o
funcionamento de três novas Câmaras de julgamento no Tribunal, além do
provimento do cargo de 3°-Vice-Presidente. A proposta aprovada prevê a
criação de 128 cargos de recrutamento amplo e de 76 de recrutamento
limitado, num total de 204 cargos.

MP ganha nova estrutura
Assembléia aprovou também. após parecer da Comissão de

Administração Pública, a nova estrutura do Ministério Público de Minas Gerais.
adequando-a às alterações contidas na Lei Complementar 5912001, que contém a
nova organização e divisão judiciárias do Estado. O projeto aprovado, originário
do procurador-geral de Justiça, trata da nova cla.ssiíicação das Promotorias de
Justiça. do número de cargos do quadro dos membros do Ministério Público, de
procedimentos administrativos e processo disciplinar, além da carreira e do
sistema remuneratório.

Carreira do administrador
público é tema de debate
-	. -	 AComissão de

i? D 
5 Administração Pública

discutiu. cm audiência
pública no dia 21 de
agosto (foto ). a

Ik	 situação da carreira do
administrador público
e do funcionamento
do curso superior de
Administração
Pública da Escola de
Governo da Fundação
João Pinheiro (HP).
O deputado Mauro

am
	Lobo, autor do

requerimento que deu
origem à reunião,

elogiou o aspecto pedagógico e a qualidade do ensino da Escola de Governo
da HP. Segundo ele, a Fundação oferece o único curso superior do país de
formação de administradores públicos. Após formados, no entanto, esses
administradores não têm sido bem aproveitados pelo Estado, segundo
queixa generalizada apresentada pelos participantes da audiência.
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PEC regulariza situação de
18 mil servidores

S ob o aplauso de
dezenasfas

Assembléia Legislativa
aprovou a Proposta dc	 -
Emenda a Constituição
k EC) .1 Y1 	do
deputado Antônio Júlio,
que regulariza a situação	..	.
de mais del8mil
servidores detentores de
função pública. Na fase de
encaniintiajiiento de
votação, os líderes
elogiaram a proposta e a
iniciativa de sua
apresentação, e o deputado
Antônio Andrade. líder do
Governo, assegurou que o
Executivo não argüiria a
constitucional idade da
PEC.

Um dos principais
dispositivos da PEC é o
que acrescenta ao Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias (ADCT) o
artigo 105. determinando
que "ao detentor de funcão	.	-s
pública da administração	 .
direta, autárquica e
fundacional dos Poderes do Estado. Minisino Públicoe 1 nhuuai de ('ornas,
admitido por prazo indeterminado até ]'de agosto de 1990. são assegurados os
direitos, as vantagens e as concessões inerentes ao exercício de cargo efetivo,
excluída -a estabilidade adquirida nos termos do art. 41 da Constituição da
República". Com a aprovação da PEC, esses servidores passaram a ter, entre
outros, o direito à aposentadoria pelo Estado, que não lhes era garantido.

Assembléia autoriza reajuste a
servidores de vários órgãos

A Assemhkia autorizou em dezembro, com base em parecer e emendas da
Comissão de Administração Pública, o reajuste de vencimentos aos servidores das
classes de cargos elitivos e dos cargos comissionados do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). da Fundação Hospitalar de
Minas Gerais (Fhemig) e da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Minas Gerais (Hemominas).
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Projeto reorganiza Conselho
de industrialização

A Comissão de Administração

Pública aprovou em outubro. em 2°

turno, projeto do Executivo que

reorganiza o Conselho de

Industrialização (Coind), órgão

consultivo subordinado à Secretaria

de Estado de Indústria e Comércio,
cuja missão é formular normas

básicas de política de industrialização
e propor sua execução de acordo com

as diretrizes da política industrial

lixadas no Plano de

Desenvolvimento Integrado do

Governo de Minas. A reorganização

é necessária, segundo parecer da

Comissão, devido às crescentes

transformações ocorridas na

estrutura industrial do Brasil. Ela

busca oferecer-lhe maior
mobilidade para o desempenho de

suas funções. O Conselho será

composto por integrantes do

governo, da sociedade civil e da
Assembléia, entre outros.

À. -t

Aprovada
criação do Iter

A Comissão de
Administração Pública
introduziu duas emendas no
projeto do governador do Estado
que propôs a criação do
Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais (ltcr/MG), com a
finalidade de planejar, coordenar
e executar a política agrária e
fundiária do Estado e promover
as ações destinadas à
democratização do acesso e à
Fixação do homem à terra. O
projeto foi aprovado em
Plenário, no final do ano, com
duas emendas da Comissão de
Administração Pública.

Surenzc' Rodrigues,
Eduardo Brandão e
Cri.rtiano (anedo
debatem 'oinde o /lrr

Concessionárias não podem suspender
serviços em véspera de feriado

A s einpresade concessão de serviços públicos de água, luz e ielclbnia serão
proibidas de suspender o !omccimento residencial de seus serviços por falta de
pagamento de contas às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados e no último

dia útil anterior ao feriado. É o que determina o Projeto de Lei 1.49712001. de

autoria do deputado Márcio Kangussu, cujo parecer, em segundo turno. foi
aprovado pela Comissão de Administração Pública.
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Mutuários da Cohab e
Minascaixa ganham apoio

Asiiu1ção dos mutuários da Cohah (Companhia de Habitação do Estado) e
a possibilidade de quitação integral de seus débitos, com base na Lei Federal
10.150/ 2000, foram debatidas. em 3 de julho, pelos deputados da Comissão de
Administração Pública e convidados. A Lei prevê a "novação" (conversão de uma
dívida em outra para extinguir a primeira) de dívidas e responsabilidade do Fundo
de Compensação de Variações Salariais (FCVS), possibilitando a quitação de
100% dos saldos
devedores dos
mutuários cujos
contratos tenham sido
assinados até 31 de	 -
dezembro de 1987.
Posteriormente ao

resolveu o problema.	 - s.

Em outra audiência
pública, a Comissão de
Administração Pública	:-
discutiu situação	 -
idêntica para os
mutuários da extinta
Miiiascdxa, que ainda
permanece sem solução.

Proposta criação de fundo para
reparação de interesses difusos

Os danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, turístico e paisagístico, por infração à ordem econômica e
a outros interesses difusos e coletivos, poderão ser reparados por um fundo, a ser
criado pelo Poder Executivo. A autorização para o governo criar o Fundo consta
do PI- 346199, do deputado Amilcar Martins, aprovado cm 20 turno cm 24 de
setembro.

Os recursos do Fundo serão aplicados "na recuperação de bens, na promoção
de eventos educativos e científicos e na edição de material informativo
relacionados à natureza da infração ou do dano causado, bem como na
modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela execução das
políticas das áreas mencionadas no projeto."

Oscips podem ter regulamentação
especial em Minas

A regulamentação, cm Minas, das entidades que não integram a
administração pública direta e indireta, mas que desempenham atividades de
interesse do Poder Público, conhecidas como "Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público" (Oscips), está prevista no projeto de lei 1.449 1200 1,  do
deputado Sávio Souza Cruz, em tramitação. Antes de aprova-lo, em primeiro
turno, a Comissão de Administração Pública promoveu audiência pública sobre o
tema, reunindo especialistas e representantes de entidades interessadas.



9

missões

Pgna 10

Municípios podem ter
consórcio para serviços

OEstado de Minas Gerais poderá ganhar. por iniciativa da Assembléia, urna
política de incentivo à criação e implantação de consórcios intcrmunicipais para a
prestação de serviços públicos de interesse comum. A idéia consta do projeto 8051
2000. do deputado Rogério Correia, já aprovado cm primeiro turno, com base em
parecer do deputado Ivair Nogueira. da Comissão de Administração Pública.

O projeto prevê que o Estado deverá oferecer cooperação técnica e orientação
aos municípios, para a organização dos consórcios e sua implantação, bem como a
análise das condições adequadas para avaliação de investimentos.

Reunião
conjunta
debateu saúde
de militares

O atendimento à saúde
prestado pela Polícia Militar de
Minas Gerais aos oficiais do
Estado foi o tema de reunião
conjunta das comissões de
Administração Pública, de Saúde,
e de Direitos Humanos, realizada
no dia 30 de maio. A reunião
discutiu principalmente o
problema dos militares da ativa
portadores de algum tipo de
incapacidade ou de doença. O
deputado Cabo Morais (foto) foi
um dos participantes do debate.

Projeto muda composição do
Conselho da Comunidade Negra

O Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra, criado pelo
Decreto 28.071188, terá seu nome alterado para Conselho de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Minas Gerais e reformulará suas
competências e composição. A mudança está prevista no Projeto de Lei 819/
2000, das deputadas Maria Temia Lara - suplente - e Elaine Matozinhos,
aprovado cm 28 de novembro pela Comissão de Administração Pública, em
segundo turmo. O Conselho será composto por 28 membros - 14 representantes
da administração pública estadual e 14 representantes da sociedade civil.

O relator da matéria foi o deputado Sargento Rodrigues. que opinou pela
aprovação do projeto com a emenda apresentada por ele, que tira o Conselho da
esfera da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistêncial Social e da Criança e
do Adolescente e o transfere para a Secretaria de Estado da Casa Civil.



Eduardo Brando

Foi expressiva e	r
significativa a
participação popular"
Que papel cumpre a Comissão de Administração Pública e qual a sua importância?

A Comissão de Administração Pública é a responsável direta pela análise de praticamente todas as matérias
e pmjetos de lei que tramitam rio Legislativo Mineiro.
Pela Comissão passam assuntos pertinentes à organização dos poderes Executivo e Judiciário, ao Tribunal
de Contas, ao Ministério Público, à Advocacia do Estado, à Deferisoria Pública, às Polícias Militar e Civil
e ao Sistema de Defesa Civil.
Por ter que apreciar tantas questões de relevância, em praticamente todas as esferas de governo, considero
a Administração Pública uma das mais estratégicas e importantes Comissões da Assembléia Legislativa.
Como exemplos de suas atribuições podemos citar, ainda, a análise de todas as matérias referentes ao
estatuto dos servidores públicos, civis e militares, quadro de pessoal das administrações direta e indireta
do Estado, política de serviços públicos e direito administrativo em geral.

Quais foram os principais assuntos e encaminhamentos da Comissão em 2001?
O ano de 2(X)1 foi, sem dúvida, de muito trabalho. Projetos extremamente importantes e estratégicos foram
apreciados, sendo a maioria de interesse amplo da sociedade. A maior parte das matérias que passou pelo
crivo da Comissão sugeriu mudanças na organização e estruturação de alguns organismos governamentais.
Outras matérias de cunho social. de interesse direto dos servidores públicos e demandadas pelos anseios
da população também foram objeto de análise na Administração Pública. Além de audiências públicas
focalizando projetos e temas da atualidade, a exemplo da situação dos mutuários da Cohab e da extinta
Minascaixa. debatemos e analisamos diversos projetos de lei.

O que pode ser dito em relação ao envolvimento de representantes dos diversos
setores da sociedade nessas discussões?

Somos defensores do princípio de que nada, ou bem pouco, faremos, se fizermos sozinhos. Assim existe
a necessidade do envolvimento, cada vez maior, do conjunto das partes interessadas. Feli,jnente. no trabalho
que executamos na presidência da Comissão de Administração Pública, contamos, a iodo o momento,
com o apoio irrestrito dos funcionários, técnicos e consultores da Assembléia Legislativa, da minha equipe
de gabinete e, principalmente, da participação efetiva da sociedade civil organizada-
Foi expressiva e significativa a participação popular, das entidades classisias, das associações comunitárias
e empresariais, das organizações não-governamentais, dos organismos governamentais, das igrejas, enfim,
em todos os momentos decisivos, contamos com a colaboração fundamental dos representantes do povo.
Talvez, por isso, nosso irabalho tenha sido tão efetivo e de tamanha relevância.

Quais são as prioridades da Comissão para 2002?
Essa é uma atribuição pertinente ao presidente da Comissão. Cabe a ele definir as pautas, ordenar os
assuntos a serem apreciados e, principalmente, definir as prioridades da Comissão a qual preside. Por tais
razões, a definição das prioridades caberá ao novo Presidente.
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