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r Por dentro

A busca incansável do conhecimento
Informação especializada é a ferramenta da Consultoria no apoio ao processo legislativo

RODRIGO LUC(WR

Muita gente pergunta, e este não é
um questionamento incomum, como é
possível a um deputado saber tanto sobre
tantos assuntos que tramitam no dia-a-
dia do Legislativo. Na realidade, seria

impossível para uma úni-
ca pessoa, ainda que reco-
nhecidamente sábia, acu-
mular tanta cultura. Por
esta razão, uma das áreas
mais respeitadas da Casa
é aquela que, através de
um apoio técnico especi-
alizado, fornece aos par-

lamentares todas as informações neces-
sárias à compreensão e ao aprofunda-
mento da análise das matérias: a Gerên-
cia-Geral de Consultoria e Pesquisa, que
funciona no 15°, lo e 17° andares do
edifício Tiradentes.

São atribuições desta gerência, se-
gundo descrito no "Manual de Informa-
ções Básicas da Assembléia Legislati-
va", o assessoramento e consultoria te-
mática às comissões e ao deputado, o
desenvolvimento de programas de pes-
quisa destinados a subsidiar o processo
legislativo e as manifestações político-
parlamentares, a elaboração de minutas
de proposições e outros documentos par-
lamentares, além da prestação de suporte
técnico na fiscalização das contas públi-
cas e na realização das audiências públi-
cas regionais.

"O trabalho é feito sempre em apoio
às iniciativas dos deputados", lembra o
titular da área, Élcio Costa Moreira, des-

tacando a complexidade do processo le-
gislativo, tendo em vista o enorme fluxo
de informações ali geradas. Para "des-
trinchar" essas informações, os técnicos
pesquisam, consultam especialistas, re-
correm a publicações especializadas e a
órgãos e departamentos específicos.

Para dar conta de toda essa deman-
da e atuar nas diversas área do conheci-
mento humano, a Gerência-Geral de Con-
sultoria e Pesquisa se divide basicamente
em nove grupos, cada qual com um coor-
denador. A Área de Constituição e Justi-
ça e de Administração (ACA), que inclui
também direito eleitoral e municipal, ten-
do à frente o técnico Antônio Calhau, é
uma das mais importantes. Todas as
proposições passam necessariamente por
ali, a fim de que os consultores possam
examinar a pertinência da matéria, com
base nas normas e conceitos jurídicos e
administrativos.

Assim também
existem a Área de Saú-
de e Ação Social
(ASA), chefiada pelo
consultor Rui Barbo-
sa Júnior; de Educa-
ção, Cultura e afins
(esporte, lazer, turis-
mo e ciência e tecnologia), a cargo da
consultora Francina Maria Monteiro Ri-
beiro; a de Meio Ambiente, Agropecuá-
ria e Política Hídrica, Energética e Mine-
rária, liderada por Fábio Marton; e a de
Redação Final, coordenada por Gabriela
Mourão, responsável também pela revi-
são de todo material que sai da Consulto-
ria.
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do, o grupo de pesquisa voltado para
pronunciamentos e minutas (GPR), que
tem à frente Marco Antônio dos Santos
Leite; o de Análise de Processos, coorde-
nado por Vânia Bastos, e que analisa os
documentos relativos aos projetos de uti-
lidade pública, terras devolutas, denomi-
nação de próprios públicos e reversão de
imtÇvei a Área de Economia- Fiscaliza-

ão, que trabalha mais proxima-
mente à Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria, chefiada por José Rafael
Olivé; e, finalmente, a Gerên-

:iade Pesquisa (ver matéria abai-

- - 3erência-Geral reúne ainda dois
assessores especiais: Caio Borelli traba-
lha diretamente junto às iniciativas da
Assembléia, tais como as audiências
públicas regionais, seminários e
fóruns; e Marcílio França,
que, com um amplo co-
nhecimento do setor, dá a
sintonia fina a todo o trabalho
desenvolvido na Consultoria e Pesqui-

Completam este quadro especializa-	sã.

Élcio Moreira:
apoio às

iniciativas dos
deputados

Pesquisa organiza a memória do Legislativo

A gerente da
área, Myriam
de Oliveira,
explica o
projeto de um
arquivo próprio
da Assembléia

A gerência de Pesquisa é um
dos tentáculos vitais da Gerência-
Geral de Consultoria. Ali se desen-
volvem os serviços de atendimento
aos deputados quanto aos estudos e
levantamentos conjunturais e do
perfil sócio-económico do Estado,
abordando questões nas áreas da educação,
saúde, administração pública e demais se-
tores. São feitas consultas em recortes de
jornais, revistas especializadas, órgãos pú-
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blicos e empresas privadas
/-	que possam subsidiar o tra-

balho do parlamentar e tam-
bém dos consultores da casa, am-

bos clientes da gerência.
Mas, além desse trabalho de suporte,

os funcionários da Pesquisa cuidam de
projetos permanentes. Um exemplo é o
Dicionário Biográfico, recentemente edi-
tado com grande repercussão nos meios
político e cultural. O próximo passo será a
atualização dos verbetes, na parte do legis-
lativo, para que sejam incluídos os deputa-
dos que não foram relacionados na primei-
ra edição, concluída em 1991.

Também existe um projeto para res-
gatar a memória política de Minas Gerais.
Os depoimentos orais com personagens
ilustres do meio político, como Pio Canedo,
Armando Ziller, Fabrício Soares e Oscar
Dias Corrêa, estão sendo colhidos e, além
das fitas gravadas, que ficarão à disposição
do público, serão editados diversos livros,
relativos a cada um deles.

A gerente da área de Pesquisa, Myri-
am Costa de Oliveira, explica que cada uma
dessas iniciativas se insere num projeto
maior de organização de um arquivo pró-
prio da Assembléia Legislativa. Além das
obras e fitas, está sendo elaborado também
um arquivo fotográfico, a partir da coleção
do fotógrafo José Góes, adquirida recente-
mente pela Alemg. Em seguida, serão orga-
nizados os documentos fo-
tográficos da Secretaria
de Comunicação Institu-
cional. Futuramente, épro-
vável que todo esse mate-
rial seja reunido numa
sala, para ficar à disposi-
ção do público.

O trabalho na Gerência de Pesqui-
sa, que inclui ainda uma colaboração 1
direta na organização das audiências pú-
blicas, é feito com 14 funcionários, entre
pesquisadores, consultores, digitadores e
na área de apoio administrativo, além de
uma média de três estagiários.


