
A diretora da Escola do Le-
gislativo, Cláudia Sampaio,fala
sobre a transformação da Esco-
la em fundação, o que deverá
ocorrer após aprovação de um
projeto de resolução que irá
definir afinalidade, os recursos
e a estrutura orgânica da nova
entidade.
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P - Em quanto tempo a

Escola será transformada em Fundação?
R—Esse prazo não pode ser previsto ainda,
porque, na verdade, a emenda aprovada no
final do ano simplesmente institui uma fun-
dação de direito público, denominada Es-
cola do Legislativo. Mas essa emenda ain-

Escola do Legislativo será fundação
Fundação com patrimônio, fontes de recursos e estrutura a serem estabelecidos em resolução

da não tem o poder jurídico de instituir a
fundação, porque precisaria de um estatuto
contendo as finalidades, os recursos e a
estrutura orgânica da fundação. Então, a
emenda tem mais o objetivo de afirmar uma
decisão da Assembléia sobre esse assunto.
Mas a concretização mesmo vai depender
de uma Resolução.
P - Depois que for criada a Fundação,
como vaificar a situação dosfuncionários
lotados na Escola do Legislativo?
R - Essa é uma das questões jurídicas em
estudo. Existem várias possibilidades. Por
ser uma entidade da administração indireta
da Assembléia, está se discutindo a possi-
bilidade de se contar como apoio adminis-
trativo da Assembléia.
P - Existe o risco de afunda ção se tornar
um "cabide de empregos"?
R - Vejo muitas pessoas preocupadas com
isso, mas não há essa possibilidade. A
legislação impõe a fundações de natureza
pública os mesmos limites da administra-
ção direta, a contratação de pessoal por
concurso público e a contratação de servi-
ços sujeita à lei das licitações.Então, não há
essa possibilidade.
P - Quais são as vantagens de se criar
essa fundação?

R - As atividades de natureza cientí-
fica e acadêmica se desenvolveriam de
forma mais ágil. Normalmente, as institui-
ções públicas voltadas para a pequisa e o
ensino têm uma natureza que não são da
administração direta. Ou são autarquias,
como a Universidade do Estado ou são
fundações, como a Fundação João Pinheiro
e a própria Escola de Governo. O fato de ser
uma fundação dá a ela uma autonomia

científica e didática que vai facilitar o
contato dos servidores da Assembléia que
estiverem cursando a Escola com outros
centros de saber e de pesquisa, vai possibi-
litar a participação em projetos incentiva-
dos por instituições de pesquisa, coisa que
hoje, dentro da estrutura administrativa da
Assembléia, não ocorre. E a fundação po-
derá oferecer cursos para pessoas de fora da
Assembléia, como vereadores e servidores
de outros legislativos. As pessoas poderiam
pagar o curso, coisa que hoje não pode
acontecer na Assembléia.
P - O projeto que regulamentará ofunci-
onamento da fundação, está em quefase?
R— Estamos discutindo tecnicamente uma
minuta, com a proposta mais detalhada
dessa fundação, e que ainda vai ser aperfei-
çoada. Como é um projeto de resolução,
isso vai depender da tramitação naAssem-
bléia e, antes, de toda uma discussão inter-
na para que se possa montar um projeto que
venha a facilitar as atividades da Escola e
não criar dificuldades e empecilhos.
P - Quantos funcionários tem a Escola do
Legislativo hoje?
R—A Escola tem 15 funcionários, mas lida
comum número muito maior de pessoas. E
que os professores não são funcionários da
Escola. São funcionários da Assembléia ou
então pessoas de instituições de ensino,
como a UFMG, Fundação João Pinheiro,
que vêm dar aula na Escola. Ela tem um
corpo técnico pequeno, mas atua com pro-
fessores de fora. O formato da fundação
provavelmente seguiria essa linha de ter
uma estrutura enxuta e trabalhar com pro-
fessores de fora que eventualmente viriam
dar os cursos.


