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Dedicamos estas reflexões aos participantes

do 12 Seminário Nacional de Informatização do

Poder Legislativo, na esperança de que elas pos-

sam representar alguma contribuição ao processo

de modernização e valorização dos nossos LegisJa

tivos.

Deputado Dalton Moreira Canabrava

Deputado José Maria de Mendonça Chaves



PRONUNCIAMENTO DO DEPUTADO DALTON MOREIRA CANABRAVA, PRE-
SIDENTE DA ASSEMBLÊ1A LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Destina-se esta Reunião Especial à abertura do	1 0 Seminário

Nacional de Informatização do Poder Legislativo, promovido, conjuntamente,
por esta Assembléia Legislativa, através de seu Conselho de Informação e Pe-5
quisa - CINPE, pelo Senado Federal, através de seu Centro de Informática e
Processamento de Dados - PRODASEN e pela Associação Brasileira das Empre
sas de Processamento de Dados - ABEP.

Eu estou muito honrado e feliz por esta oportunidade que me
é dada, como Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de proce-
der a abertura deste Seminário Nacional de Informatização.

Faço-o consciente de que, ao promover este evento em cará-
ter pioneiro no País, estamos em verdade dando um passo muito valioso e sif,
nificativo no rumo da atualização, da valorização e do fortalecimento do Po-
der Legislativo.

Conforta-me constatar que esse tema fascinante do nosso mo-
mento político e institucional, que é a valorização do Poder Legislativo, é
também objeto da preocupação de brasileiros de outras paragens, que também
estão sabendo retirar da amarga experiência de tantos anos de arbítrio,	as
melhores lições para conferirmos vitalidade às nossas instituições maiores e nos
mantermos vigilantes na preservação de sua integridade.

Por isso, desde já agradeço penhoradamente o apoio que obti-
vemos do Centro de Informática e Processamento de Dados (PRODASEN), ór-
gão do Senado Federal, e da Associação Brasileira das Empresas de Processa-
mento de Dados (ABEP), sem o qual a realização deste Seminário não teria si

do possível.
Permito-me manifestar também a minha satisfação, que é mui

to grande, pela entusiástica dedicação que o Conselho de Informação e Pesqui
sa (CINPE), órgão desta Casa, vem dispensando à nobre causa da modernização
do Poder Legislativo. Trata-se de um trabalho que põe em relevo a saudável
e dinâmica orientação que esse órgão vem recebendo do seu Presidente, o
Deputado José Maria Chaves, e a postura moderna e progressista de seus la-
boriosos servidores técnicos e administrativos.
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Caros Seminaristas,

Estamos imersos numa grande luta. A luta pela independência

do Poder Legislativo.

E oportuno e necessário decifrar, portanto, o verdadeiro senti

do dessa luta que tanto nos estimula e empolga. Oportuno para desfazer even

tuais equívocos, necessario por exigencia eminentemente ética.

De fato, alguns poderão presumir que a luta pela independên-

cia do Poder Legislativo esteja vinculada a questões de ordem pessoal, a satis

fação de apetites de poder ou à empolgação pelo exercício do mando. E ou-

tros poderão suspeitar que estejamos imprimindo a essa luta apenas o sentido

da independência pela independência, já que o Legislativo é uma Instituiç2lo im

portante e, <:orno tal, justifica-se Por si mesmo.

No entanto, meus Senhores, o verdadeiro sentido da luta pela

independência do Poder Legislativo está muito distante dessas fronteiras. Nos-

sa batalha, rTíuito atual, é a de resgatar o verdadeiro sentido domovimento em

prol dessa independência, que é o seu sentido histórico e social.

Essa luta, no seu significado mais amplo, envolve a	propria

democratização da sociedade.

Foi esse o sentido que informou toda a niobilização da socie-

dade brasileira nesses últirnos vinte e poucos anos. Mobilização que teve	seu

embrião institucional no saudoso MDB, sua consolidação partidária no atual

PMDB, e sua expressão máxima na Aliança Democrática, sabiamente liderada

pelo Pre ,,idente Tancredo Neves. Movimento que permitiu o nascimento da No

va RepÓIblica, essa criança que merece de todos nós, democratas, o maior ca-

rinho e cuidado, para que vingue e cresça robusta, forte (^ imperecível.
É 

pre(-i%o admitir, contudo, que o autoritarismo legou às prin-

cipais instituições brasileiras urna série de vícios e distorções, comprometendo

a regularidade de seu funcionamento num regime de liberdade.

0 Poder Legislativo, além de não ter fugido a essa regra, foi

certainente uma das instituiç^5es niais esvaziadas nesse período crítico da vida

brasileira. Perdeu, inicialmente, as suas prerrogativas mais caras, ficando im-

pedido. inclusive, de exercitar a iniciativa de apresentação de projetos que

implicassem em aumento da receita pública, limitação ainda vigente, e propor

matérias que envolvessem a área de Segurança Nacional.
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Mas não ficaram aí as perdas do Poder Legislativo. Elas tam-

bém se ampliaram aos aspectos relacionados com a própria estrutura operacio

nal do Poder, que parou no tempo em matéria de assimilação de tecnologias

novas e assistiu, impassivelmente, a maturação de todo o seuinstrumental téc-

nico.

Todos os Senhores sabem que a área privada e o Executivo pr^o

grediram muito, se comparados ao Poder Legislativo, na sua atualização com

as conquistas da tecnologia do mundo atual. Estamos muito distantes da ini-

ciativa privada, dos Bancos privados ou mesmo do Executivo.

Quando os membros do Executivo são convocados	à Assem-

bléia para depor, comparecem com um instrumental técnico de informação mui

to superior ao dos Deputados que devem interrogá-los. consequentemente 1

eles não temem sua convocação perante as Comissões Técnicas da Assembléia,

uma vez que possueiyi instrumental técnico e humano muito mais avançado do

que o do Legislativo. Ao invés de se explicarem, esses membros do Executivo

conseguem se promover perante a opinião pública, deixando mal o Poder Legis

lativo que os convoca para fiscalizá-los.

Assim, contribuir efetivamente para atualizar as estruturas do

Poder Legislativo, tornando-as ágeis e eficientes, colocando-as em tempos de

Nova República, é a grande finalidade deste Seminário.

Vamos examinar aqui a questão da informatização, que é o

elemento mais avançado de que as instituiçõs podem dispor para o atendimen-

to das demandas da sociedade.

Com a informática, a informação passou a ter outro significa-

do na estrutura de poder das sociedades-. Afinal, ela é a expressão mais avan-

çada do movimento de incorporação dos conhecimentos científicos ao processo

produtivo do homem. Ela é também a extensão mais eficaz do homem no pro

cesso de retirar da natureza, através do trabalho, a energia e a vida indis-

pensáveis à reprodução e ao aperfeiçoamento da raça humana. Ela é ainda o

resultado imediato do ideal eterno de nos relacionarmos com a informação no

seu próprio processar, ao contrário da informação no seu estado estático que

vingou entre nós, até hoje. E é por isso que a informática está revolucionan-

do o nosso mundo.
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Se na história da raça humana, o aparecimento da linguagem

falada foi o primeiro grande passo na nossa humanizaçào, porque permitiu a

comunicação entre os indivíduos e os grupos. foi a invenção da linguagem es-

crita que acelerou esse avanço, possibilitando Lima comunicação mais eficaz en

tre as gerações e criando a acumulação cultur,ii. Ne
ssa linha de compreensão,

a informática, ao tratar a informação enquanto processo, está iniciando, serri

sombra de dúvidas, uma nova era da história 
da humanidade. Hoje já não faz

mais sentido falar-se na distinção entre pessoa bem ou mal informada. Coro a

informática, terrios o horneui bern 
ou ma[ se informando. ^ o homem que co ii

segue finalmente criar as condições materiais necessárias para voltar a viver i

vida da aldeia de ontem ria "aldeia global" de anianhã.

As distâncias estão cada vez menor distantes,	os fatos estão
cada vez mais perto de nós. A informática, a cibernética, o lêiser, a enge-
nharia genética e tantas outras novidades do nosso século, apontarri	para a
criação das condições necessárias à construção do mundo novo de amanhã. o

que falta para isso é que construamos o horriem novo, aquele que saberá	vi-

ver erri toda profundidade o seu instinto gregario.

E para a construção do hoynem novo é fundamental uma am-

biência democrática, pois é nela que o hornem pode esgotar o seu instinto

gregário, sua dimensão sublime de coletividdde. Só através da democracia, po-

derernos assegurar a construção de 
um mundo novo, a partir do velho,	serri

a destruição de nós mesmos.

E é principulmente por isso, senhores, que como Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tenho dado todo apoio ao
processo de informatização de riossa Casa. Não como algo apressado, ou ini-

pensado, ou ainda por ceder a pressões do rinomento, internas ou externas.

Mas aceitei a sugestão do Conselho de Informação e Pesquisa-

CINPE, porque a entendi em toda a sua dimensão de grandeza.

Que informatizar é necessário e urgente, parece indiscutível.

Entretanto, o grande problema que se coloca é conciliar essa necessidade coni

a urgência sem comprometermos os fins de nossa instituição. E	disparar o

processo de informatização do Legislativo sem afetar sua desejável	indepen-

dência ria estrutura de poder do Estado.
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Apesar de não ser especialista no assunto, sei que	a princi-
pal matéria prima da informática é a massa encefálica: o cérebro humano.
Qualquer modelo de informatização que assegure cérebros comprometidos com
os fins do Legislativo, vale dizer com a democracia, será um modelo compro-
metida com a independência do Legislativo. Informatizar 6 Legislativo, au-
mentando sua eficácia como instrumento da democracia é, antes de tudo, in-
vestir na pessoa humana; é profissionalizar o corpo funcional das nossas Ca-
sas.

Cabe aqui uma indagação: o que é um profissional do Legis-
lativo ? Ele é, antes de tudo, alguém engajado no movimento de democratiza
ção de nossa vida social e institucional. Por isso, profissionalização do corpo
funcional do Legislativo significa, principalmente, a valorização da competência
técnica compromissada com os fins da instituição. 

É 
no Legislativo que o fun

cionário, por mais competente que seja, não será um bom profissional se não
tiver uma boa competência política. E é através da aplicação concreta des-
sa política que ele terá condições dedirecionar sua ação e sua inteligência no
sentido da consolidação das instituições democráticas de nossa Pátria.

instituição não é o organograma, o manual, o prédio, o orça-
mento ou a legislação que a criou ou regulamentou. Instituição é, antes de
tudo, o ho-nem que nela trabalha. E é exatamente aí que se encontra o de-
safio para nós, que assumimos em praça póblica o compromisso com as mudan
ças. 0 organograma, o prédio, o orçamento, e até mesmo a legislação, a geri

te muda com uma certa facilidade, como aconteceu recentemente com o AI-5,
a Lei Falcão, as Eleições Indiretas, o Colégio Eleitoral. Entretanto, motivar a
alma das instituições, o homem que nela trabalha, deformado por esses vinte
e poucos anos de autoritarismo, é realmente um grande desafio!

Precisamos tornar democratas até nós mesmos que pregamos
democracia.

Meus Senhores, entendemos que ser democrata não é fácil. 0
homem nasce, por sua natureza, autoritário. Repare a criancinha. Os seus fi-
lhos em casa. São autoritários, mandões, macriões. Querem tudo, impõem tu-
do; dão birra; querem que prevaleça sempre a sua vontade, até contra seus
próprios irmãozinhos, ou seus companheiros. 

É 
um prepotente de nascença. Ser

democrata é um aperfeiçoamento do espírito, desse espírito deformado, dessa
boca torta pelo uso de 20 anos. 

É 
alguma coisa que temos de repensar neste

País. Para isso é que a Assembléia de Minas convoca todas as	Assembléias
do Brasil, pois aqui nasceu em primeiro lugar o sentimento da liberdade. Daí
que, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, como afirmou Tan-
credo Neves.
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Assim é que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, consci
ente da indiscutível qualificação de seus quadros, se dispôs a encarar, pondo
em prática uma política de valorização dos seus servidores.

0 Seminário Nacional de Informatização do Legislativo, de
certa forma, representa uma resposta a esse tipo de estímulo que temos pro-
curado levar aos nossos quadros.

A minha expectativa é que ele venha a se constituir num ins-
trumento eficiente no sentido da modernização e da atualização do Poder Le-
gislativo, fortalecendo e tornando perene a prática da democracia entre nós.

Dou por aberto este Seminário formalizando urna	saudação e
fazendo uma conclamação.

A saudação eu a dirijo, de maneira muito especial e	frater-
na, aos representantes de outros Estados que estão prestigiando este evento
desejando-lhes uma permanência produtiva e feliz em terras mineiras.

A conclamaçã> eu a faço a todos que aqui se acham presen-
tes no sentido de que nos empenhemos sempre em utilizar a informática para
enriquecer o gênero humano e dar respeito e perenidade às instituições encar-
regadas de zelar pela sua integridade.

Terminando, faço minhas palavras lapidares e de profunda sa-
bedoria inscritas em recente artigo sob o título "Computadores Impõem Novos
Desafios", de autoria do engenheiro Francisco 3. de Barros, publicado no Jor-
nal "0 Estado de São Paulo".

"0 Computador" - afirma ele - "é incrivelmente rápido, pre-
ciso e burro; o homem é inacred i tave 1 mente lento, impreciso e brilhante. o
casamento dos dois traz em si uma força que supera qualquer previsão".

Muito obrigado!

DEPUTADO DALTON MOREIRA CANABRAVA



PRONUNCIAMENTO DO DEPUTADO JOSÉ MARIA DE MENDONÇA CHAVES,
PRESIDENTE DO CONSELHO DE INFORMAÇAO E PESQUISA - CINPE.

Antes de iniciar nossa reflexão sobre o tema que me tocou,	en-

quanto Presidente do Conselho de Informação e Pesquisa - CINPE,	gostaria

de congratular-me corri todos os companheiros dos demais Estados,	que de

pronto aceitaram nosso convite. Além da brasilidade, algo de comum nos

une, nos irmana e nos motiva: a luta pela valorização do Legislativo como

forma de alicerçar o edificio de nossa vivência democrática. Esse Legislati-

vo até há pouco calado por todos os meios, desde a cassação em massa dos

legitimos representantes do povo até a criação de mecanismos casuísticos pa

ra impedirem que lideranças expressivas de nossa população se investissem do

mandato popular. Este mesmo Legislativo que deplora a ausência das nossas

últimas gerações, em quem o autoritarismo conseguiu inculcar a ideologia de

que a ação politica é coisa suja e imprópria. E de todos, esse foi o	maior

golpe sobre o Poder Legislativo, pois hoje, depois de uma longa e	dura luta

de nosso povo, tendo reconquistado o direito de plantar à luz do dia as se-

mentes da democracia e de se alimentar da esperança de justiça, nos depara-

mos com uma juventude perplexa e atônita, com medo de pegar no arado e

na enxada e incapaz de enxergar que alguns frutos já amadurecem.

Em segundo lugar, gostaria de tecer algumas considerações sobre a

experiência que estamos vivendo aqui e agora. Em sí, ela já é um duplo

sinal destes novos tempos forjados pela luta do povo brasileiro. Luta longa,

sofrida e determinada, em busca da democratização de nossa sociedade.

0 primeiro sinal desses novos tempos é o simples fato deestarinos

à procura de instrumentos para que o Legislativo possa melhor ouvir os an-

seios de nosso povo e de mais eficazmente poder ajudá-lo na sua organiza-

ção de uma sociedade mais justa e fraterna.
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0 segundo sinal é a maneira conio nós, do Legis[azivo,	estamos

promovendo esta busca: através da dis<-us-,ão aberta e livre. Este é o sinal

mais significativo desses novos tempos, pois dernocracid não é tanto o re-^>ul-

tado, rrias, sobretudo, a forma que o homem usa para procur^-lo. Nessas dua^s

últirna-, décadas a , soluções erarri toda% forintiLida% por trás de quatro pare-

des, iluminadas pela luz artificial das teorjú%	e por isso	deixa-

rarri de ser soluções para se constituir( , iii i)i)% gi,iv(- ,., probleinü ,> que lio^( , v%t3o

a rios desafiar. Nestes novos tempos o que	<, é isto que e%túrTio,'

aqui praticando, é derrubar as parede% e discutir ^ luz do dia ú^,	questões

irriportantes da nossa sociedade e de suas instituições. Quern está engalado

com os interesses maiores do povo não precisa se trancar entre quatro pare-

des, não fica criando fórmulas de gabinete com o discurso, já desniascarado,

da necessidade de sigilo para resguardo das instituições. Muito pelo contrá-

rio. Quefri está compromissado corri o povo derruba a% paredes e faz da pra-

ça pública o gabinete privilegiado para, sob a luz bendita do dia, discutir a.%

questões irriportantes da sociedade. E a	do Poder Legislativo e

con%equerile mualização de sua infraestrtjti-tt,t e uma questão imporiante para

a derriocracid. E é por isso que estamos aqui hoje, ] untos e publicarnente dis

cutindo a melhor maneira de recuperarmos o terripo roubado ao nossoprocesso

dernocr^xico, ao terem impedido o Legislativo de estar em dia ccr^	t%ari-

ços da tecnologia e da ciência.	Vamos sair daqui, tenho (-ert(^,.	111, a%

propostas de soluções mais adequadas à inforniatização de no ,,s,,.^	Le-

gi%lativa'^.

E corno informatizar assegurando a irtiplantação de um Sisterna E.s

tadual de lnlorniaç3o Legislativa ? Eis, o tenia de nossa reflexão. Terna cuja

razão deve. preliminarmente, ser buscada.
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Se a informática é a expressão histórica da teoria sistêmica , não

seria redundância, ao se discutir o processo de informatização, adjetivá-lo com

o conceito desistema?! Alongo prazo sim. A tecnologia da informática só se

justifica e pode produzir os frutos que a história plantou, se ela for usada

dentro de uma estratégia sistêmica. E isso é muito transparente. Tornemos o

exemplode qualquer grande empresa privada, cuja finalidade última,	muito

clara e mensurável, é o lucro. Investiguernos o seu processo de informatiza-

ção e veremos que ele obedeceu a um rigoroso planejamento,	resultado de

profundos estudos e de muita pesquisa, e sua implantação se fez totalmente

dentro de uma perspectiva sistêmica. Nele não vamos encontrar um setor

que compra hoje um micro, um outrosetor adquirindo amanhã um mini e um

terceiro usando um birô externo. Não é que um mini não possa conviver com

um micro, ou com um computador de grande porte, ou com um birÔ. Os es-

pecialistas, os companheiros das processadoras de dados, estão aqui para não

nos deixar mentir. Tudo isso poderá estar acontecendo, mas em	obediência

a todas as regras de um modelo sistêmico.

Entretanto, quando se trata das instituições públicas, muitas vezes

os seus fins não são tão transparentes assim para quem as administra. Prin-

cipalmente em se tratando de nossas instituições, recém-saídas do regime

autoritário, viciadas pela prática onde se têm muito claro os fins pessoais e

se desconhecem os da instituição, redundando num compreensível,	porém,

inaceitável despreparo para o trato da coisa pública.

No caso do nosso Legislativo, junte-se a esse despreparo a grande

demanda social que sobre ele já pesa, obrigando-nos a nós, responsáveis pela

sua condução, a agirmos rápido no sentido de modernizá-lo, pois que sua

infraestrutura ficou deliberadamente defasada em relação aos avanços tecno

lógicos. E muitas vezes a rapidez, se não estiver contida por uma	estraté-

gia adequada, pode comprometer o caráter sistêmico buscado.
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Somando-se ao despreparo e à necessidade de agirmos rápido um

terceiro fator, a pressão mercadológica, está desenhado um quadro bem nítido

de que, se não nos precavermos, o processo de informatização de nossas Ca-

sas Legislativas contrariará, num primeiro momento, o vínculo estrutural que

existe entre a tecnologia de informática e a teoria sistêmica, primeiro	mo-

mérito que pode comprometer em definitivo a luta pela valorização do le-

gislativo. Eis porque era não s6 oportuno, como também necessário, que és-

tivéssemos aqui para dividir os nossos erros e somar os nossos acertos, a fim

de que asseguremos ao nosso Legislativo uma adequada atualização de	sua

infraestrutura, e de que possa cumprir a sua missão histórica de fiel da de-

mocracia, porque tem o povo por seu fiador. A única estratégia para en-

frentarmos adequadamente os três obstáculos citados — despreparo, necessi

dade de rapidez e pressão mercadológica — é estarmos aqui e colocarmos

sobre a inesa nossas experiências, sem constrangimentos ou meias	palavras,

com a consciência de que o erro assumido é a condição necessária para	o

acerto, e de que a socialização dos acertos é a maneira histórica de que	o

homem lança mão para avançar.

Se essa é a razão de ser do nosso tema, qual o significado do te-

ma em sí mesmo ? Como informatizar o Legislativo assegurando a implan-

tação de um sistema estadual de informação legislativa ? Para responder,

tentarei refletir com vocês sobre o enfoque filosófico, pois assim estarei con

templando oaspecto político, que entendo, e não me arriscando a	entrar no

campo estritamente técnico, que não entendo, no meio de multa gente	que

entende demais.
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Por isso começo por discutir com vocês o significado do conceito

sistema. Essa palavra que, como muitas outras, nesta avalanche de autorita-

rismo e tecnocracia, tem se esvaziado pelo uso e se desgastado pelo abuso.

Essa palavra que tem, muitas vezes, servido para justificar métodos	e es-

tratégias contrários ao espírito democrático. Essa palavra através da	qual

os anti-democratas teceram e tentam continuar tecendo o véu mítico	do

autoritarismo. Vamos rasgar esse véu. Vamos desmascarar esses democra-

tas relativos. E para tal, lancemos mão de definição de um dicionário de

filosofia, o de André Lafande, para quem sistema é "um conjunto de elemen-

tos, materiais ou não, que dependem reciprocamente uns dos outros de ma-

neira a formar um todo organizado".

Nesta definição, chamam-nos a atenção os conceitos de conjunto,

interdependência e de globafidade. Eis que, a consistência interna de qualquer

modelo sistêmico é dada em função da obediência a esses três conceitos. 0

que nos leva a concluir, de imediato, que nenhum modelo, para ser sistêmico,

pode estar desvinculado no terripo e no espaço, porque, antes de tudo, ele tem

que resgatar a idéia de globalidade.

E como assegurar a idéia de globalidade ao se implantar um siste-

ma estadual de informação legislativa ? Primeiro, é necessário quetenhamos

claro, para nós mesmos, qual é a finalidade da nossa Instituição. Apesar da

prática contrária que vingou quase que hegemonicamente no regime autoritá-

rio e da cultura dela decorrente, que ainda campeia nas nossas instituições,

nenhuma instituição pública tem um fim em si mesma, muito menos o seu

fim está voltado para os interesses de um grupo ou até mesmo da coletivi-

dade que nela trabalha. Se para qualquer instituição, que se quer pública, o

seu fim é o social, o que dizer do Poder Legislativo que, além de estar	a

serviço da sociedade, é o responsável último pela condução do próprio	pro-

cesso social, dentro de um regime democráico ?
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Qualquer modelo de implantação de um Sistema de Informação Legislativa que

não esteja em total sintonia com esta concepção passa a ser, do ponto de vis

ta histórico, um modelo anti-sistêmico, pois além de não ajudar na consolida-

ção da instituição para o qual foi criado, ele se torna um instrumento de

sua própria destruição. E as mentes autoritárias têm consciência disso e sua

persistência em construir modelos anti-sistêmicos faz parte de sua estratégia

para minar o processo democrático, espaço onde não encontram o gaz carbô-

nico de que precisam para sobreviver. Para isso, seu primeiro comportamen-

to é tentar alijar do processo decisório todos aqueles comprometidos com o

fim maior da instituição, sob a crença de que é impossível o compromisso

institucional e que ninguém vai além do seu interesse pessoal. Como nós acre

ditamos no homem enquanto ser social, nossa estratégia deve ser a de criar

mecanisnios que coloquem à frente do processo de informatização os demo-

cratas de nossa instituição, pois só eles têm a visão dos reais fins do Legis-

lativo e com ele estão comprometidos. E democrata não se distingue pelo

discurso, e sim pela prática. Quem não sabe conviver com métodos democrá-

ticos de decisão, não é democrata; quem os rechaça, é facista.

Se para assegurarmos a noção de globalidade, temos que ter claro

a finalidade maior da instituição; se no caso do Legislativo sua finalidade

primeira e última é a democracia; implantar um sistema estadual de infor-

mação legislativa é, antes de tudo, democratizar a informação. E se	a in-

formática já foi útil ao autoritarismo no controle e repressão dos cidadãos ,

ela será imprescindível na tarefa de tornar de fato o Legislativo na casa do

povo, porque com ela o povo não terá que estar fisicamente nele para contro

lá-[o e avaliá-lo: haverá terminais espalhados pela sociedade afora para que

o dono ocupe e tome conta de sua própria casa.
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Para esgotarmos a noção de globalidade, não basta que tenhamos

claro os fins da instituição e com eles estejamos compromissados. Na defini

ção de Lalande que eu citei, temos a expressão "um todo organizado% que

aponta para a necessidade de se organizar e de se planejar como meio de se

resgatar a globalidade. E ao falarmos de planejamento, temos que, necessa-

riamente, considerar todos os elementos constituintes da instituição,	numa

relação de interdependência, recuperando também o conceito de conjunto.

Ora, como planejar urrísisterna de informação no Legislativo ? Como criar

mecanismos que assegurem o planejamento a curto, a médio e a longo prazo,

condição sine qua non para um eficaz sistema de informação, numa institui-

ção cuja grande parte de sua atividade política é, por sua própria natureza,

inconciliável com o planejamento ? ! Esse é o desafio ! Pois estamos fa-

lando de um Sistema de Informação Legislativa e não apenas informatização

do Poder Legislativo, apesar daquele pressupor este. Pois para termos um

Legislativo atuante e forte não basta que ele tenha a sua infraestrutura in-

formatizada. 
É 

necessário que ele disponha do seu próprio sistema de infor-

mação. Não no sentido de exclusivo ou de duplicado. Mas no sentido de do

minar a tecnologia existente e contar com um instrumental necessário a fim

de buscar a informação, esteja onde estiver, e de gerar aquela não disponí-

vel, desde que seja necessária para sua dupla missão histórica: planejar em

conjunto com o Executivo a ação governamental e fiscalizar-lhe a execução.

Pois bem, para que o Legislativo crie e mantenha esse sistema de

informação, será necessário modernizar a sua máquina, em termos de infraes

trutura e de métodos administrativos. Além disso, será preciso que sua in-

fraestrutura disponha de um sub-sistema com a agilidade que requer um mo-

derno sistema de informação.
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Tentemos concretizar mais essa reflexão. Quem tem experiência

do Legislativo brasileiro, com o tempo detectou que nele sempre coexistiram

três sub-sistemas bem nítidos, cada um com sua dinâmica e seus ritmos pró-

prios: par larnentar-legislat ivo, que se realiza nas atividades das comissões

técnicas e do pienãrio; o político-assistencial, que acontece nas atividades

do gabinete do deputado; o administrativo, que dá sustentação técnico-opera-

cional aos dois anteriores. Os dois primeiros são a materialização da	ação

política nas condições brasileiras e se restringem aos deputados. 0 terceiro,

de suporte, tem como inspirador e responsável último o parlamentar, mas to-

da a sua ação está entregue ao corpo funcional.

E nesse último sub-sistema que sempre estiveram inscrustados os

tradicionais setores de informação, da informação estática, guardada e usada

na medida da necessidade. Geralmente, corri raras e honrosas exceç5es,seto-

res de terceira categoria dentro da instituição, onde o arquivo, às vezes, era

considerado quarto de despejo e nem sempre a biblioteca linha acervo	dos

mais atualizados. E tal realidade mais se deteriorou com os recentes anos

de autoritarismo e consequente esvaziamento do Poder. Informação para que ?

Para um Poder impotente é às vezes melhor e rnais côrnodo não saber !

0 que acontece é que corri o advento da informática, a informa-

ção deixa de ter o tradicional caráter estático e passa a ter uma	dimensão

altamente dinâmica, assumindo um papel muito mais relevante em toda e

qualquer estrutura de poder. E como o fenômeno da informática se deu exa-

tamente no período de marginalização do Legislativo, dentro da estrutura de

poder do Estado, nós, do Legislativo, não aprendemos a nos relacionar	com

a nova realidade da informação. E para que seu processo de reinserção	na

estrutura de poder do Estado que, todos queremos, tenha peso suficiente para

fazer crescer e consolidar as estruturas democráticas de nossa sociedade,	é

urgente que criemos condições para recuperarmos essa defasagem.
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Um moderno sistema de informação Icgi ,,1,jti^a deve estar apto a

atender à demanda de todos esses sub-sistemas da instituição -- o pariamen-

tar-legislativo, o político-assistencial e o administrativo —, apesar de com ne

nhum deles se confundir nem no ritmo nem na dinâmica. Pelas suas peculia

ridades próprias, nascidas ou reforçadas com o advento da informática,	ele

deverá se constituir em um novo sub-sistema. Um sub-sistema com	condi-

ções de ter sua ação planejada a curto, médio e longo prazo. Um sub- siste-

ma com a agilidade técnico-administrativa suficiente para interagir com	os

demais congêneres do Estado e da sociedade civil: a informática veio para

evitar a duplicação de empregos de recursos e a extinção dos guetos	ou

feudos da informação. Um sub-sistema suficientemente equipado de recursos

humanos e técnicos para não ficar a reboque em termos tecnológicos, condi-

ção necessária para o não comprometimento da independência do Poder. Um

sub-sistema que, tendo essa necessária competência técnica assegurada, dispo

nha de mecanismos para que sua ação seja decidida, democrática e politica-

mente pois, se hoje, mais do que nunca, informação é poder, este sub-siste-

ma só estará a serviço dos fins da instituição se tiver sendo guiado coerente

mente com os seus fins e métodos. Finalmente, e sobretudo, que esse sub-

sistema tenha as condições necessárias para acelerar o processo de democra-

tização da informação, ajudando a destruir as fronteiras físicas da Casa do

povo, para que o Legislativo passe a se confundir totalmente com a socieda-

de, de tal modo que o povo seja definitivamente o dono do Poder.

Para concluir, como democrata que sou de berço, coração e tra-

dição, quero deixar com os Senhores duas mensagens. A primeira, é a de que

a democracia não tem fronteiras e nem adjetivos: seu exercício é próprio e

necessário em todos os lugares. Principalmente nas instituições que existem

para servir à sociedade. E, em assim sendo, nós do Legislativo estaremos con

tribuindo decisivamente para os fins da democracia,ao lutarmos pela democra

tização das nossas estruturas administrativas.
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A segunda, que é parte iniportante desta luta, é a tentativa de,

no Legislativo e através dele, democratizar a inforrnação. E pela práticaque

a Presidência do Conselho de Informação e Pesquisa - CINPE tem me propor

cionado, talvez mais pelo que não temos conseguido realizar do que pelo rea-

lizado, só há uma maneira de se relacionar com a informação na sua dimensão

moderna: a implantação de um sub-sistema de informação, nas Casas Legis

lativas, com as características anteriormente mencionadas. Só assim. o Le-

gislativo entrará definitiva e i rreversi vel mente na era da informática, dando

à informação o tratamento necessário à consecução dos seus fins histõricos.

56 com um sub-sistema assini, estaremos criando as condiçi3es necessárias à

implantação de um sistema estadual de informação legislativa, como	forma

de contribuir na democratização da informação, da infraestrutura das nossas

Casas Legislativas, da máquina estatal corno um todo e da sociedade em ge-

ral.

Pleriário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, aos

24 de outubro do ano de inil novecentos e oitenta e cinco.

DEPUTADO IOSr- MARIA DE MENDONÇA CHAVES
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