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APRESENTAÇÃO

A atual Mesa da Assembléia definiu metas de moderntzaçio dos

Instrumentos de apoio à atividade parlamentar. Nesse sentido, a Direto-

ria de Pesquisa e Documentação Legislativa haveria de ter tratamento

especial, visto constituir-se num setor singularmente importante, não

só corno órgão de pesquisa, mas sobretudo como armazenador de informações

para o Poder a que serve.

CADERNO DE PESQUISA & INFORMAÇÃO, cujo primeiro número ora

prefacio, registra uma feliz iniciativa nessa direção.

Aqui, uma palavra sobre as razões desta publicação, um ano

transcorrido desde a sondagem com 05 parlamentares em 1979.

O objetivo principal do trabalho foi o de examinar as diver-

gências entre 'técnicos' e "políticos" na vida pública nacional e em

nosso Estado. Hoje, com a aceleração do processo de abertura política,

os níveis de atrito que esta investigação pôde constatar certamente já

não são os mesmos. Gradualmente, o Legislativoeos homens responsáveis

por sua condução recuperam, aqui e ali, posições que tinham cedido à

tecnoburocracia. Um novo equilíbrio está-se gastando nos dias que cor-

rem. bom notar, não obstante, que a divergência entre "técnicos" e

"políticos" não pertence ainda, inteiramente, à história passada. Assim,

continua sendo oportuna toda iniciativa que busque compreender e expli-

car o problema, ainda que venha á luz, como neste caso, com um certo

atraso.

Em primeiro lugar, portanto, oevo registrar não apenas o valor

intrínseco do presente trabalho, a qualidade das conclusões que oferece,

como também seu valor extrínseco de incentivar estudos similares no Le-

gislativo mineiro.

Coordenaço de Biblioteca da Assembléia LegIBlattys -



O presente caderno tem Igualmente o mérito de advertir para o

significado da informação na vida política contemporânea e para a in-

disfarçável necessidade que tem o trabalho parlamentar moderno de se

apoiar numa infra-estrutura especializada. Foi no sentido dessa espe-

cialização, aliás, que demos há pouco um grande passo, que, não sem or-

gulho, faço questão de aqui consignar: a implantação definitiva, nesta

Casa, do terminal do PRODASEN.

Ë minha esperança, pois, que o produto teórico do presente

estudo seja a base sobre a qual se desenvolva um setor de pesquisa e

informações orientado pelas mais elevadas necessidades do Poder Legis-

lativo.

Posso assegurar, por fim, que esta publicação não será um fa-

to isolado, e que a Diretoria de Pesquisa e Documentação Legislativa,

no interesse dos próximos números, saberá acolher com o mximo interes-

se as críticas e sugestões que este boletim pioneiro possa suscitar en-

tre seus leitores.

------- ----._3
JOÃO NAVARRO

Presidente
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1 - ALGUNS PRESSUPOSTOS TEÔRICOS

1. A nova ordem política implantada no País a partir de 1964 ti-

nha por fundamento a necessidade de profundas mudanças no processo de

decisões do Estado, como condição para que fossem debeladas simultanea-

mente as crises econômica e política que lavravam abertamente.

2. A reorganização partidária de 1965/6, que suprimiu os parti-

dos políticos então existentes e criou MDB e ARENA, apresenta-se como

corolírio natural do novo esquema de decisões posto em prática. Em fa-

vor do binômio segurança e dse,ivolvirento, as decisões econômicas e

políticas concentram-secada vez mais na orla do Executivo, subtraindo-

se ao Legislativo, progressivamente, iniciativas que pudessem afetar as

linhas mestras dessa política.

3. O acelerado processo de urbanização por que passa a sociedade

brasileira nas últimas trás décadas favorece, de seu lado, o crescimen-

to de uma camada burocrática, ligada às cada vez mais complexas tarefas

de administração pública eprivada. Paralelamente, à medida que se in-

tensifica a urbanização e se torna mais complexa a administração públi-

ca, os laços de representação tendem a se modificar. Torna-se dia a dia

mais difícil captar as necessidades econômicas, políticas e sociais da

população a partir da simples convivência diária com a comunidade. A

observação empírica cede lugar, pouco a pouco, a procedimentos mais so-

fisticados, onde a utilização de estatísticas, pesquisas e estudos es-

pecializados ocupa lugar proeminente. O político é obrigado a tornar-se

também um técnico ou, ao menos, a convocar os técnicos em seu auxílio.

4. Neste quadro, á facilmente compreensível o crescimento que se

observa, nos últimos anos, na chamada tecnoburocracía, nas mãos de quem
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vai-se acumulando uma massa cada vez maior de informações vitais para a

tomada de decisões políticas, a ponto de alguns estudiosos enxergarem

nessa camada o verdadeiro centro do poder a partir de 1964.

S. 2 duvidoso que a 'ciburcrii disponha efetivamente do po-

der que se lhe tem atribuído. A hipótese mais convincente é que se tra-

ta apenas de uma camada intelectual recrutada para servir o verdadeiro

poder, e que é tanto mais forte quanto melhor consegue encarnar os de-

sejos dos seus mandatários. Preferimos considerar que sua força reside

na sua eficácia, e se eclipsa com a mesma velocidade com que esta entra

em declínIo. Parece ser isto, aiLís, o que presenciamos nos dias que

correm.

6.	As transformna;Ses políticas por que passa o Pas a partir de

1974 trazem é tona um problema novo. Pesadamente atingido na sua auto-

nomia política, o Poder Legislativo privou-se, no passar dos anos, de

meios técnicos indispensáveis ao exercício de suas funções típicas. Am-

sim, no momento em que a redemocratizaçio do País convoca este Poder

ocupar o lugar que lhe cabe, ele se descobre alienado dos recursos ma-

teriais para legislar plenamente. A teanoburocracia monopoliza as in-

formações com que o Legislativo deve operar. O planejamento sócio-eco-

nómico, especialmente, acaba-se tornando privilégio da burocracia esta-

tal ou de setores afins. Deste modo, ainda que o Legislativo viesse a

ocupar, nos próximos anos, uma função puramente fiscalizadora, sua efi-

cécia estaria de antemão comprometida pelo fato de ter que fiscalizar o

Executivo, por exemplo, apoiado em informações coletadas e elaboradas

pelo próprio Executivo ou por entidades subordinadas direta ou indire-

tamente a este. Ora, esta seria una fiscalização puramente"contábil",

que não examina o valor social das opçóes, e sim apenas sua lisura ju-

rídica e constitucional. Para o Legislativo, a recuperação de sua força

integral implica, portanto, entre outras coisas, reapoderar-se das in-

formações hoje confinadas ao círculo da tec'iaburocraca.

4



II - .43 RAZOES DESTA PESQUISA

Se os pressupostos anteriores são verdadeiros na sua gemera-

lidada, é necessário reconhecer, entretanto, que aio insuficientes para

explicar a configuração que o problema toma no caso mineiro. Parece cia-

roi ainda que o Legislativo em geral tenha sofrido urna certa amputação

política, os meios, a extensão e a profundidade com que seus poderes

foram atingidos certamente variaram no tempo e no espaço.

Impunha-se, como consequência, examinar o modo como o fenôme-

no se deu em Minas Gerais. Havia que ir com cautela, porém.

De fato, tínhamos consciência das dificuldades que envolveriam

urna pesquisa cujos objetivos fossem investigarem profundidade (como era

nossa intenção inicial): a) o modo como se transformaram as relações

entre o Executivo e o Legislativo em Minas Gerais nos últimos 15 anos:

b) a maneira como os membros do Legislativo tomaram consciência dessas

mudanças; c) as atitudes que se desenvolveram, do lado do Legislativo,

no sentido de adaptar-se â nova situação.	Um trabalho desse porte ul-

trapassaria largamente nossos recursos materiais e humanos de momento.

Em tais condições, a melhor medida seria urna pesquisa "de re-

conhecimento", urna sondagem, através da qual pudéssemos identificar com

segurança as dificuldades teóricas e materiais que cercam o empreendi-

mento tal qual o imaginamos.

Elaboramos, assim, com os recursos disponíveis e visando re-

sultados de curto prazo, urna pesquisa com objetivos mais modestos. Des-

te modo, dando ao nosso trabalho o cariter de urna simples sondagem, fi-

xamos para esta a tarefa de: 1) captar o ponto de vista dos Deputados

mineiros a respeito das ralações entre o L*gialativo e o Executivo, ge-

ralmente representadas no plano das idéias como oposição entre e"onicos

• poUticos, 2) sentir sua receptividad.a iniciativas tendentes a lhes

fornecer informações sócio-econômicas, indispensáveis não apenas eo
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exercício de sua atividade legislativa, como também para que possam,

Individualmente, acompanhar as modificações que ocorrem ou estão por

ocorrer nas comunidades que representam. No segundo caso, tais Inicia-

tivas passariam, no nosso entender, primeiramente pela criação de um

Centro de Informações técnicas, no âmbito da própria Assembléia minei-

ra, medida inicial e indispensável para a criação da uma estrutura mais

complexa no futuro.

Consequentemente, a pesquisa precisaria ter uma parte geral,

centrada nas relações entre tJcnicos e políticos, e uma parte especifi-

ca, destinada a avaliar as necessidades do Legislativo de Minas no que

toca a informações sócio-econômicas.

Na sua conclusão, indagava simplesmente da viabilidade de se

criar, a curto prazo, nesta Casa, um Centro da Informações.
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III - RELATORIO TtCNICO

1. O objetivo original deste trabalho, como já foi esclarecido

em outro lugar, era proceder a uma sondagem entre os senhores Deputados

Estaduais. Assim sendo, ainda que os elementos estatísticos sejam indis-

pensáveis para identificar tendências e correntes de opinião, tínhamos

claro que, tendo em vista a pequena dimensão do universo considerado,

não poderíamos nos apoiar exclusivamente nos números obtidos para sobre

eles ensaiar largas generalizações. O objetivo inicial - realizar uma

simples sondagem - impôs, portanto, desde logo, limites bem precisos

ao trabalho, não apenas no que se refere aos métodos de obter os dados,

como também no que toca á utilização destes.

2. Na medida em que não pretendíamos realizar um estudo compara-

tivo, abrangendo várias legislaturas, era indiferente, para nós, que os

Deputados entrevistados estivessem iniciando ou terminando seus manda-

tos. Assim, guiando-nos por razões eminentemente práticas, decidimos

que a amostra de nossa sondagem seria constituída pelo número total de

Deputados que conseguíssemos entrevistar durante o mês de janeiro/79.

Evidentemente, fixamos um número mínimo, o qual, não sendo atingido,

nos obrigaria a estender o prazo da investigação. Ora, no mês de janei-

ro/79 encontravam-se nesta Casa: Deputados recém-eleitos, Deputados re-

eleitos, Deputados que haviam sido eleitos para a Câmara Federal e, por

fim, Deputados que haviam perdido seus mandatos nas últimas eleições.

Tínhamos, portanto, um universo total de 85 indivíduos; fixamos, assim,

a amostra mínima em 30 indivíduos (1/3 do total + 1). Ao final do mês,

tínhamos conseguido entrevistar 37 Deputados, sendo 21 da ARENA e 16 do

MDB. Pelas mesmas razões acima, ou seja, por não pretendermos levar a

cabo um estudo comparativo, não demos especial atenção, na realização

das entrevistas, á filiação partidária dos entrevistados.
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3. Um pré-teste foi realizado com cinco Deputados. As modifica-

ções posteriormente realizadas nos questionários não alteraram, porém,

a substéncia da. pergunta.. Diante disso, julgamos correto incluir na

tabulaçio final os resultado, do pré-teste. Isto foi particularmente

facilitado pelo tipo de análise que escolhemos: ao invés de tentarmos

tabular as respostas uma a unia, segundo o questionário originalmente

aplicado, preferimos lançar o conjunto das respostas de cada entrevis-

tado num quadro mais geral d. interpretação. Cada uma das perguntas"

coritida, neste quadro era assim "respondida" indiretam,te pelo entre-

vistado, para o que recorrramos à cealdade das respostas que dera ao

primeiro questionário. Tratava-se, portanto, muito mais de compor a vi-

são de cada entrevistado sobre determinado tema do que simplesmente re-

gistrar sem maiores considerações sua resposta a uma certa pergunta.

4. O processo de transposição das respostas do questionário ori-

ginal para o quadro de interpretaçào norteou-se pelos critérios expos-

tos nas Notas Complementares (em anexo).

S.	Encontram-se em anexo: 1) o qu.stiondrio originalmente apli-

cado aos senhores Deputados; 2) o quadro do anui., para onde foram
transpostas as respostas dadas ao que stionãrio; 3) notas complementares,

que esclarecem quais os critérios que utilizamos ao proceder à transpo-

sição.
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rv - ANÃLIS PRELININLR DOS RESULTADOS

1. Sobra ao r.Laqõaa ideais entre técnicos • políticos.

Perguntados sobre quais as ralações que devem existir entre

técnicos e políticos os entrevistados foram praticamente unãnimes em

defender que o técnico deve servir ao político. A este último caberia

comandar, definir ao prioridades, estabelecer a melhor solução para os

problemas econ5miooe e sociais. Ao técnico caberia assessorá-lo nesse

trabalho, estudando soluções e fornecendo alternativas.

Nota-se, nesta primeira abordagem do problema, que as catego-

rias técnico a político são utilizadas pelos entrevistados num sentido

bastante impreciso. Tanto o técnico quanto o político são concebidos

enquanto entidades sociais abstratas, separadas de quaisquer determina-

ções de espaço ou tampo. As respostas não se referem a um técnico ou a

um político em particular, num determinado país ou num determinado mo-

mento. O que se encontra, neste caso, é uma apreciação que preferimos

chamar de ideal sobre os grupos sociais (os homens 'da política' e os

homens 'do planejamento', por exemplo).

Não entram em cogitação, pois, nesta primeira resposta, aná-

lises políticas e conjunturais propriamente ditas. Os entrevistados ex-

põem fundamentalmente sua concepção filosófica ou, se quiserem, sua fi-
losofia política. Esta filosofia pode ser resumida, basicamente, nas

seguintes palavras: a política comanda as decisões técnicas.

S. Sobre as r.lagõ.e reais entre tãcnioos • políticos no Bra-

.il e em Minas Gerais, atualmente.

Ao se deslocarem da esfera das relações ideais para a das re-

lações reais, aqui e agora, entre técnicos e políticos, os entrevista-
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doa passam a expressar opiniões bastante diferenciadas, quebrando-se a

unanimidade observada na primeira pergunta.

A grande maioria dos entrevistados defende que, a partir de

1964, alterou-se o equilíbrio nas relações entre técnicos e políticos,

a favor dos primeiros. Em outras palavras, os técnicos, além de estarem

cumprindo o papel de planejar, têm também interferido fortemente na es-

fera das decisões políticas. Um acentuado predomínio dos técnicos sobra

os políticos teria determinado um estreitamento da atuação político-

partidária e da esfera de decisões do Legislativo.

Urna quarta parte dos entrevistados, contudo, opina diferente-

mente. Segundo estes, o político tem predominado sobre o técnico e,

quando isso não ocorre, o que há é um perfeito equilíbrio entre as duas

categorias. As variações existentes não teriam grande significado para

o conjunto, ou seja, não chegariam a caracterizar qualquer tipo de de-

sequilíbrio.

Onde estaria a raiz da divergência notada entre os entrevis-

tados? Como veremos, trata-se de entendimentos diferentes acerca do que

seja taniaa e do que seja paUtico.

Praticamente todos os que defendem ter-se dado uma inversão

das relações entre técnicos e políticos a partir de 1964 identificam,

simultaneamente, no período, um deslocamento de poder da área do Legis-

lativo para a do Executivo. Um entrevistado chegou a afirmar que, no

período, o Legislativo transformou-se em "boi de presépio" do Executivo.

Parece claro, portanto, do que se trata: com esta pergunta, uma parte

dos entrevistados revelou identificar poluira com atividade parlamen-

tar. Deste modo, o enfraquecimento do Poder Legislativo no período pós-

1964 passou a ser tomado como sinal de enfraquecimento da própria ati-

vidade poUtica no Pais.

Ajuda a esclarecer o significado deste ponto de vista una

resposta que é precisamente o seu oposto, segundo a qual o predomínio

da área política sobre a área técnica tem existido hoje e sempre. A

primeira impressão que se tem, no caso, é de que o entrevistado não se
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referiu ao que de fato ocorre, e sim ao que acha que deveria ocorrer.

Uma melhor reflexão, contudo, mostra-nos que a resposta acima nada tem

de ingénuo. Po contrário, ela pode muito bem nos conduzir ao ámago do

problema.

Com efeito: é correto tomar o enfraquecimento do Poder Legis-

lativo como o melhor indicador de que, após 1964, as decisões técnicas

passaram a predominar sobre as decisões políticas? Ou não terá sido,

acaso, o próprio enfraquecimento do Poder Legislativo determinado por

razões eminentemente políticas?

São altamente sugestivas, a propósito, as respostas que iden-

tificam área politica com Legislativo, e que simultaneamente assimilam

área técnica a Executivo: elas revelam alguma resistência a conceber a

hipótese de um jogo político que se desenvolva á margem, quando não con

tariainente á atividade parlamentar.

Por Outro lado, parece-nos possível afirmar que as respostas

que identificam, no período, um predomínio da área política sobre a área

técnica configuram uma corrente de pensamento mais pragmática, menos

vinculada aos quadros do raciocínio político liberal "clássico", e ca-

paz, portanto, de melhor se mover no interior de uma realidade política

pouco convencional, ou 'de exceção', como se convencionou chamar o pe-

ríodo p45s-1964.

Este parece ser o sentido da divergência notada nas respostas

à pergunta n9 2. Por trás dessa divergência parecem ocultar-se fiioso-

fias politicas distintas: a primeira, majoritária, ainda vinculada aos

quadros do pensamento liberal 'clássico"; a segunda, minoritárta, apa-

rentada ao pragmatismo e talvez por isso melhor adaptada aos tempos que

correm.

J. Sobre as medidas com que o Legislativo poderia contribuir

para harmonizar ao ralaqàea entre técnicos e pol€ticos.

Evidentemente, responderam a esta pergunta apenas os entre-
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vistadoa que, na pergunta anterior, identificaram um desequilíbrio nas

relações entre técnicos e políticos.

As sugestões apresentadas confirmam, em boa medida, o recorte

ideológico já observado na resposta n9 2, e podem ser divididas em dois

grandes grupos:

a) medidas a serem tomadas pelo próprio !.gielafivo, tais co-

mo debates sobre a questão, lutar por um aumento da faixa decisória doa

políticos, procurar um maior entrosamento entre técnicos e políticos no

trabalho parlamentar, etc. Este grupo representa aproximadamente metade

dos entrevistados (46%);

b) medidas a serem tomadas pelo Ex e cu tivo, ao qual competiria,

única e exclusivamente, tomar iniciativas para a solução do problema,

urna vez que todo o poder de decisão sobre o assunto se concentraria na-

quela área. Estes entrevistados somam cerca de 16%.

Se considerarmos que cerca da 40% dos entrevistados simples-

mente não indicaram quaisquer medidas a serem tomadas pelo Legislativo

nesse terreno, e se a isso agregarmos que os próprios 46% mencionados

acima julgam limitadas as medidas que propõem, não nos parece incorreto

admitir que os entrevistados são praticamente unânimes em reconhecer a

reduzida capacidade do Legislativo para vira alterar as relações atuais

entre técnicoa e poltiicos.

4. Sobre os efeitos doa diacorpciea mencionadas na atividade

parlamentar.

Como não poderia deixar de ser, uma situação do tipo mencio-

nado acima teria que se refletir profundamente na atividade parlamentar.

Para os entrevistados que identificam um enfraquecimento da "ãrca polí-

tica em beneficio da "área técnica", tais relações se traduzem num de-

bilitamento da atividade parlamentar no que se refere ao planejamento

social. Especificamente, ressentem-se da impossibilidade de interferir,

com projetos proprios, no planejamento que se formula na"área técnica.
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E explicável.

Com efeito, a esmagadora maioria doa Deputados admite não re-

ceber, da "área técnica" (ai incluído o Executivo), informações emquan-

tidade e qualidade suficientes para permitir ao Legislativo um conheci-

manto profundo das questões em causa, seja para apresentar projetos pró-

prios, seja para examinar os projetos e iniciativas oriundos do Executi-

vo. Apenas urna ínfima parcela considera suficientes as informações que

recebe. Para isso, no entanto, esses parlamentares recorrem pessoalmen-

te aos órgãos de planejamento, ou compõem assessorias particulares,

uma vez que não existe qualquer veículo - institucional ou não - que

proveja regularmente o Legislativo daquelas informações.

Nota-se, aqui, um efeito extremamente singular das relações

observadas acima. Agora, já não se trata apenas de um impedimento pa11-

tico para que oLegislativo interfira decisivamente nas linhas estraté-

gicas do planejamento social. A coerção, antes "externa" ao Legislati-

vo, transfere-se agora para seu próprio interior. O Legislativo é ampu-

tado das mais elementares condições materiais, infra-estruturais, para

Intervir no planejamento sócio-económico. A sua debilitação política

agrega-se então o enfraquecimento e.cnico.

A esta altura, é inevitável perguntar-se: se é verdade que

sua debilidade técnica decorre do seu enfraquecimento político, não se-

rá verdade, também, que, para recuperar plenamente suas forças, terá

que reequipar-se também no terreno técnico?

S. Sobre a reocptiuidade dos entrevistados à criação de um

Centro de rnformaçõe. do Legislativo mineiro.

Se as interpretações acima são corretas, é perfeitamente ló-

gico registrar-se, na questão em pauta, a quase unanimidade dos entre-

vistados afirmarem a necessidade de receber informações sobre projetos

em poder da 'área técnica", de forma sistemática, frequente e detalhada,

com a finalidade de interferirem no seu andamento. Não é casual, também.

11



o fato de praticamente todos admitirem a existência de fortes barreiras

a se interporem a esse objetivo. Embora compreendam a necessidade de o

Legislativo ocupar cada vez mais seu papel institucional, ou entrevis-

tados revelam não ignorar, contudo, que essa empresa o Legislativo não

poderá levar a cabo sozinho e sem contar, de certo modo, com o assenti-

manto do próprio Executivo.

Essa mesma atitude se faz presente, como seria lógico esperar,

na posição dos entrevistados frente à criação, na Assembléia Legislati-

va, da um Centro de Informações voltado para preencher esse vazio de

elementos relacionados com o planejamento sócio-económico. A receptivi-

dade é a mesma, mas idênticos são os reparos: "haverá dificuldades".

Em Outras palavras, a viabilidade de o Centro de Informações

vir a cumprir integralmente as funções que se pretende liga-se intima-

mente ao mesmo processo do plena recuperação de poderes vivido pelo Le-

gislativo.

000

As observações acima, formuladas a partir de elementos empi-

ricoa obtidos da forma que já mencionamos no inicio, não pretendem ser

mais do que uma aproximação ao pensamento político dos membros da Casa.

Em nenhuma hipótese nosso trabalho pretendeu, com as debilidades que

somos os primeiros a reconhecer, ultrapassar os limites de uma aproxi-

mação, pura e simplesmente. Aceitar este ponto de partida é condição

para irmos adiante num momento seguinte, quando possamos tentar uma

abordagem maior, seja em extensão, seja em profundidade. Por ora, não

pretendíamos mais do que obtivemos. E termos obtido o que pretendíamos

nos parece um bom motivo para satisfação e para continuarmos neste ca-

minho.

000
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NOTAS COMPLEMENTARES

QUESTÃO

- "Decidir' é usado como slnõnlmo de: comandar, dirigir, estabelecer a

soluçio dos problemas, definir prioridades.

- 'Apresentar alternativas' é usado com o mesmo sentido de: assessorar,

dar as opções para que o outro faça a escolha, planejar, estudar,

sugerir, etc.

QUESTÃO 2

- Os entrevistados que afirmaram existir equilíbrio nas ralações entre

técnicos e políticos argumentaram:

a) que o político predomina ou, ainda, é o político quem comanda o

técnicO, e o equilíbrio ocorre porque é assim que deve ser;

b) que o equilTbrio existe porque nio hi interferéncia de um na área

do outro.

- Grande parte dos entrevistados colocados na categoria 2-c assinala-

ram que o predomínio da írea técnica Inicia-se em abril de 1964, com

a institucionalizaçio da tecnocracia e o cerceamento da atividade p0-

lTtica. Além disto, alguns atribuíram o predomínio dos técnicos ao

fortalecimento do Poder Executivo, que deu maior autonomia a este

grupo, marginalizando a atividade politico-parlamentar, que foi res-

ponsabilizada pelo estado de Coisas no período anterior a abril/1964.
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QUESTAO 2.1

- Na primeira categoria foram colocados aqueles que sugeriram maior de-

bate e melhor estudo dos projetos oriundos da ãrea técnica, ou que

se encontram na área técnica em tese de planejamento; para tanto. os

Deputados deveriam buscar a assessoria dos técnicos.

- Na categoria nQ 2 foram incluídas medidas como: 'fazer política com

ética" e lutar p elo aumento da faixa decisória (do Legislativo).

- As medidas de conscientizaçáo que o Legislativo poderia tomar são.

basicamente:

a) fazer críticas construtivas, discursos e monografias, chamando a

atenção para o problema;

b) técnicos e políticos se conscientizarem de seus papéis;

c) "deixar o político seu caráter genuinamente politico, sem se tor-

nar genuinamente técnico'.

- No item 4, apesar de acharem que estas medidas devem ser tomadas pe-

lo Executivo, os entrevistados acreditam que o Poder Legislativo po-

derá contribuir com sugestões.

- Na categoria 98 estão os entrevistados que não souberam apontar me-

didas efetivas.

- Os casos N.S.A. correspondem a 5 entrevistados, e dizem respeito aos

Deputados que, na questáo 2, afirmaram existir equilibro entre téc-

nicos e políticos:

a) baseado num perfeito entendimento entre os dois;

b) baseado no predomínio do político (situação considerada natural,

no caso).
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QUESTÃO 3

- Apenas 3 dos entrevistados recebem informações suficientes para seu

trabalho parlamentar, sendo que apenas um (do MOB) possui assessoria

particular. Os outros dois (ambos da ARENA) se informam através da

prõpria Secretaria de Planejamento, da publicidade oficial e da im-

prensa.

- A categoria nQ 2 se deva é consideração de que os meios através dos

quais os parlamentares recebem as informações não podem ser conside-

rados satisfatõrios, uma vez que, ou omitem informações indispens&-

veis, ou apresentam uma visão unilateral dos problemas:

- Imprensa;

- Projetos do Executivo que vêm para ser aprovados;

- Pronunciamentos do Governador;

- Informações da própria érea de Planejamento, obtidas através de

contatos pessoais.

Além disso, grande parte dos entrevistados identificou a existência

de um monopólio destas informações pela írea técnica.

QUESTÃO 4

- Como se pode notar, quase o total dos entrevistados é a favor da cria-

çéo de um Centro de Informações. Apesar de acreditarem ser esta uma

tarefa d1fc1l , principalmente devido ao monopólio de informações por

parta da irma técnica, crêem na sua viabilidade e ressaltam a impor-

tincla deste trabalho no sentido de se revigorar o Poder Legislativo.

000
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QUADRO DE TRANSCRICÃO E ANÁLISE
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ANALISANDO-SE O CONJUNTO DAS RESPOSTAS DE CADA ENTREVISTADO,

PODE-SE CAPTAR SUA OPINIAO A RESPEITO DOS SEGUINTES TEMAS:

1. O papel que devem desempenhar, na vida pública, o técnico

e o polTtico.

2. Como têm-se dado as relações entre técnicos e polfticos na

vida nacional.

2.1 - (Para os que Identificam problemas nessas relações)

Medidas que poderiam ser tomadas pelo Legislativo mi-

neiro, visando corrigir as distorções apontadas.

3. Quantidade e qualidade das informações que recebe acerca

dos projetos que se encontram em fase de planejamento na

rea técnica, em Minas Gerais.

4. Criaçéo de um Centro de Informações, a nível de Assembléia,

que permita ao Legislativo mineiro acompanhara planejamen-

to em curso na área técnica.
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QUESTIONÁRIO UTILIZADO
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DIRETORIA DE PESQUISA E DOCI1ETAÇO LEGISLATIVA

QUESTION1JLO

DADOS PESSOAIS:

NOME:

PILIAÇO PARTID1.Rhi:______________________________________________________

AREA CEOCRÂPIC/. DC :,TIJAÇO:_______________________________________________

SETORES SOCIAIS DE !AIOR INTERESSE (Querr trs, por ordem de preferncia):

o

o

El
El
LI
o
EI

Agropcuria

Aasuntos da SUDENE e
Eatimjtoi riscais

Educaço e Cultura

£11 Finanças e Orçamentos

Justiça

Saude

LII
Siderurgia	'incraço

Transportes

Assuntos Municipais e
Planejamentos

Economia e obras pb1icas

Habivsço

Meio-Ambiente

Segurança

Trabalho

Outros Especificar

1. Qual a sua opinio acerca do desempenho do trabalho tcnico e do político

na vida publica
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2. Lia atua1ments equiltbrio entre as areal tcnica. e poltica no trabalho de

pisnojaissoto social em Minas Gerais 1

LSM 1

	

1
2.1 Com 5o d esse
	J 2.2 Que rea predomina

equiltbrio 1
	

1	sobre a outro 1

2.2.1 Desde quando e porque ocorro

	

1	esse predownio 7

2.2.2 Quais so as principais con-

	

- -I	..quncias desse desequili -

brio para a sociedade 7

2.2.3 E para sua atividade poitri-

	

-1	co—parlanentar, quais as con

•equncias 7
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3.1 Como o sethor v a possibilidade

 

- 
de se promover essa maior inre -

 

[ 
,graço 7

3.1.2 Que wedidas poderia tomar

 

-I	o Poder Legislativo para

 

1	
contribuir nessa integração

3. Seria de,ejvet u.a convivucia mais integrada entre essas duas arcas 7
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4. O senhor toes conhecimento de projetos de izabito social, em fas* de plane-
jamento, na írea tcnica, para tinas Gertis 7

MO

4.3	Por que

SIM
,,

4.1 De que ma-	[.2 As informaçes so
neira 7	 suficientes ?

Isi	[jj
4.2.1 Em que	Por que ?

medida 1

S. Messe sentido, como o senhor encara a criaço de um Centro de Informaçe5,
a utvei de As.ccsbli*, que visasse ao acompanhamento desses projetos da -
rei tcnica, referentes a mudanças no setor social 7
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ANOTAÇÕES



Preço
Data
N.o Nota Fiscal

ANOTAÇÕES



2a. SESSÃO LEGISLATIVA DA 9a. LEGISLATURA

MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PRESIDENTE .........................................................................JOÂO NAVARRO

1? VICE-PRESIDENTE .......................................................PEDRO NARCISO

2? VICE-PRESIDENTE ....... . .......................................... RUY DA COSTA VAI

1? SECRETARIO .............................................................NARCELIO MENDES

2? SECRETARIO .......................................................................NEIF JABUR

3? SECRETARIO .............................................................NELSON CARVALHO

? SECRETARIO .......................................................FABIO VASCONCELLOS
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