
Intercâmbio

NCSL visita Legislativo
Técnicos da entidade norte-americana vieram a Minas detalhar proposta de convênio

dos Legislativos nos Estados Unidos e
sobre a estrutura da NCSL. À tarde, e no
dia seguinte, reuniram com funcionários
da Casa para discussão de assuntos como
fiscalização e controle, sistemas de infor-
mação, mecanismos de aferição da qua-
lidade do produto legislativo e a regula-
mentação do lobby.

O encontro tratou ainda da possibi-
lidade de se criar, no Brasil, uma entidade
que congregue os Legislativos estaduais,
para facilitar a troca de informações so-
bre leis, processos legislativos, etc. 0
professor Francisco Gaetani, da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais e da
Escola de Governo, debateu o papel dos

técnicos e a importância da profissiona-
lização para modernizar o Legislativo.

Os participantes do encontro defini-
ram as propostas de trabalho a serem
desenvolvidas junto com a NCSL. Entre
elas, está a viabilização de intercâmbio
permanente com a entidade através da
Internet; o estágio de funcionários na
sede da NCSL para observar sua estrutu-
ra organizacional, estrutura de funciona-
mento e áreas de atuação, e o intercâmbio
direto com Legislativos estaduais norte-
americanos. Alfred Speer e Karl Kurtz
ficaram encarregados de detalhar o con-
vênio, que terá contribuição financeira
da organização Partners ofAmerica.

A Assembléia recebeu a visita de
consultores norte-americanos da Confe-
rência Nacional dos Legislativos Estadu-
ais (NCSL). Alfred Speer, secretário-
geral do Legislativo da Louisiana, e Karl
Kurtz, vice-presidente da entidade, esti-
veram em Belo Horizonte, eml7e 18 de
janeiro, para detalhar uma proposta de
convênio da entidade com as Assem-

Os consultores bléias de Minas e do Rio Grande do Sul.
da NCSL	O protocolo de intercâmbio foi assinado
fizeram -	em julho, na convenção anual da NCSL,
exposição sobre em New Orleans.os Legislativos	 -
norte-	 Na manha do dia 17, Alfred e Karl
americanos	fizeram palestra sobre o funcionamento Legislativos têm diferenças entre si

Existem muitas diferenças entre os
Legislativos estaduais do Brasil e dos
Estados Unidos. A primeira é que, lá, os
estados são bicamerais: têm Senado e
Assembléia Legislativa, com exceção de
Nebraska. Outra diferença é que os Le-
gislativos não são uniformes, as regras de
funcionamento variam de estado para
estado. Em New Hampshire, por exem-
plo, um estado com menos de um milhão
de habitantes, a Assembléia Legislativa
tem 400 membros que recebem 100 dóla-
res por ano e se reúnem apenas quatro ou

cinco meses por ano. É um trabalho
praticamente voluntário. Como o parla-
mentar precisa de outra fonte de renda,
mais da metade deles são donas de casa
ou aposentados. A instituição funciona
com cerca de 50 funcionários.

A Califórnia, um estado bem
maior, com 30 milhões de habitantes, tem
apenas 80 deputados e 40 senadores esta-
duais, com remuneração de cerca de
80.000 dólares por ano. O Legislativo se
reúne durante todo o ano e possui cerca
de 2.500 funcionários.


