
ADMINISTRAÇÃO
Retomando o papel que lhe cabe dentro de uma democracia
representativa, o Poder Legislativo começa a buscar um novo fazer
político que coloca, entre outras necessidades, a sua maior
integração com a sociedade e a capacitação de seu corpo técnico

O CAMINHO DA
PROFISSIONALIZAÇÃO

Fabíola Farage

Q

processo de democrati-
zação do País colocou
em evidência o cotidiano
do seu Poder Legislati-
vo, tornando-o mais ex-

posto a pressões da sociedade e com-
prometendo-o com umprograrnademo-
dernização e de revisão de suas práticas
políticas. A retomada de competências
do Legislativo, a partir da promulgação
da Constituição Federal de 1988, refor-
çou essa necessidade de modernização
do Poder, de atualização tecnológica e,
prioritariamente, de profissionalização
e aperfeiçoamento do seu corpo de ser-
vidores.

O volume e a complexidade das
matérias que tramitam no Legislativo
exigem a capacitação dos servidores de
apoio à área política e sua permanente
reciclagem. O professor Francisco
Gaetani, da Universidade Federal de
Minas Gerais e funcionário da Escola
de Governo, ressalta que um trabalho

competente de assessoramento é im-
portante pelo fato de que o político não
tem, por obrigação, que ser técnico de
uma área específica. Deve, sim, saber
negociar politicamente as questões re-
levantes da área. "A diferenciação
entre as demandas políticas locais, es-
pecíficas e as regionais vai depender
muito do próprio processo político. E
nesse processo acho que os técnicos
têm um papel muito importante", pois,
mesmo que não detenham a decisão
política, eles podem influenciar na ela-
boração das leis, observa Gaetani.

Aliada a isso vem a transparência
em relação a tudo que se refere ao
serviço público, fundamental para que
a qualidade do atendimento no setor
melhore. "Precisamos de transparên-
cia em relação a salários, gastos, crité-
rios, processos, procedimentos. A di-
ferença entre sânscnto e a linguagem
do Diário Oficial não existe. Sabemos
que certas leis são confeccionadas úni-

ca e exclusivamente para os
beneficiários entenderem que ela foi
publicada e poderem usufruir dos pn-
vilégios", observa Gaetani.

Encontro - Nesse contexto, de
busca da modernização e pro-
fissionalização, as Assembléias Legis-
lativas de Minas Gerais e do Rio Gran-
de do Sul iniciaram uma troca de infor-
mações, especialmente sobre proces-
sos legislativos e assuntos administra-
tivos. Esse intercâmbio começou a ser
agora ampliado com a realização do
l Encontro Técnico-Administrativo
das Assembléias Legislativas, realiza-
do em novembro de 1994, em Belo
Horizonte, numa iniciativa da Assem-
bléia de Minas.

Antes não existia praticamente
nenhum outro espaço para troca de
informações entre as Casas Legislati-
vas. O encontro reuniu representantes
de 10 das 27 Assembléias Legislativas.
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Um processo que poderá ser muito
enriquecedor, como mostram experiên-
cias de outros países, e que está come-
çando, assim, a ser pensado no Brasil.

Embrião de um projeto maior, de
promoção de intercâmbio entre as Ca-
sas Legislativas, o encontro teve o ob-
jetivo de buscar soluções e alternativas
para enfrentar os novos desafios. O
documento final destacou a importân-
cia dos órgãos de apoio das Assem-
bléias para o desenvolvimento
institucional e a consolidação da demo-
cracia, "que não pode prescindir de um
Legislativo forte e respeitado".

O representante da Assembléia do
Rio Grande do Sul, Davi Lima de Oli-
veira, acredita, que como um primeiro
encontro, foi bom, mas espera uma
discussão mais aprofundada do proces-
so legislativo nas próximas oportuni-
dades. Para ele, os encontros serão
mais avançados e produtivos se tiverem
uma pauta predeterminada que seja tam-
bém discutida previamente pelos funcio-
nários de cada Casa Legislativa. "E
importante uma discussão que envolva
a maioria dos funcionários enquanto
Poder, para evitar a formação de uma
entidade apenas de cúpula", observa.

Para a funcionária da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, Cristina
Tirnponi, o encontro técnico foi alta-
mente positivo. "Deveria acontecer mais
vezes", comenta. Ela ressalta, ainda, a
necessidade de interação entre os
Legislativos estaduais para a troca de
referenciais e cita, como exemplo, a
Assembléia de Minas, que, "com von-
tade política e decisões corretas, tem
mostrado que mudanças são possíveis".
Cristina ressaltou que, antes mesmo do
encontro, a Câmara Legislativa do Dis-
trito Federal já sentia essa necessidade
de intercâmbio com as outras institui-
ções e, neste aspecto, o encontro aten-
deu às suas expectativas.

A falta de entrosamento entre as
Casas Legislativas pode ser creditada,
em parte, às diferenças de desenvolvi-
mento, organização interna e modo de

trabalhar dos Legislativos estaduais.
As diferenças, especialmente no que se
refere à ocupação de cargos pelo sraff e
à evolução administrativa e tecnológica
das instituições, ficaram evidenciadas
no encontro das Assembléias Legislati-
vas. Em muitos estados, a nomeação
para cargos de direção obedece a crité-
rios exclusivamente políticos, prejudi-
cando a continuidade de projetos admi-
nistrativos e institucionais e, conse-
qüentemente, a troca de informações
entre funcionários e parlamentares das
diversas instituições.

Associação - A criação de uma
entidade nacional que congregue as 27
Casas Legislativas do País é outra pro-
posta que começa a ganhar fôlego, a
partir de contatos já iniciados pelas
Assembléias de Minas e do Rio Grande
do Sul com uma associação norte-ame-
ricana que desempenha esse papel na-

A assessoria é importante,
porque o político não

tem, por obrigação, ser
técnico. Deve, sim, saber

negociar politicamente,
as questões relevantes

da sua área.

quele país. A nova associação, assim
como a National Conference of Sate
Legislatures (Conferência Nacional dos
Legislativos Estaduais), poderiater uma
ação política e educacional, voltada
para a representação dos interesses re-
gionais junto ao governo federal e a
capacitação de recursos humanos para
o Poder Legislativo.

No Brasil, a formação de uma
entidade que promova a troca de infor-
mações entre as Assembléias Legislati-
vas ainda tem um longo caminho a
percorrer. Nos Estados Unidos, essa
integração existe há 20 anos. Nem a
distância nem as diferenças de funcio-
namento dos Legislativos estaduais ou

divergências políticas irnpediramaatu-
ação da Conferência Nacional dos
Legislativos Estaduais, a NCSL. Com
sede em Denver, Cobrado, ela congre-
ga os 50 Legislativos estaduais. A
NCSL é uma entidade suprapartidária,
consolidada em nível nacional, e é a
única das seis entidades nacionais de
Legislativos estaduais a permitir a par-
ticipação do corpo técnico e adminis-
trativo.

A associação reúne 7 mil 424 par-
lamentares e mais de 2 mil consultores.
Seus principais objetivos são promover
o intercâmbio de informações e a coo-
peração entre os Legislativos estaduais
e assegurar que os estados tenham "voz
forte e ativa" junto ao governo federal,
em Washington. A preocupação em
treinamento e profissionalização refle-
te-se nos investimentos: foram gastos
US$ 37 mil em programas de treina-
mento no último ano.

A tradição norte-americana, com
seus 200 anos de exercício democráti-
co, mostra um Legislativo, na maioria
dos casos, independente do Executivo,
e a luta dos estados para manterem a
autonomia frente ao governo federal.
Embora as prerrogativas da União es-
tejam bem definidas na Constituição
norte-americana, o governo federal tam-
bém quer influir nos estados, e faz isso
definindo uma série de atribuições ao
repassar recursos. "Queremos que o
governo federal pare de nos dizer o que
fazer sob a ameaça de segurar o dinhei-
ro, mas não queremos que eles parem
de nos dizer o que fazer e cortem os
recursos também", observa o secretá-
rio-geral do Legislativo da Louisiana,
Alfred Speer.

Funções - A participação dos
parlamentares e o seu engajamento na
formação da entidade foi encorajada
justamente pela proposta da NCSL de
exercer lobby junto ao Congresso Na-
cional em Washington. Hoje, porexem-
pIo, a entidade fiscaliza e pressiona o
Congresso para impedir que ele repasse
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atribuições e competências aos estados
sem os recursos correspondentes. Mas
a prioridade da NCSL permanece sen-
do o intercâmbio de informações e o
treinamento do staffdas Casas Legisla-
tivas.

Apesar das dificulda-
des a serem enfrentadas,
Francisco Gaetani, que es-
teve nos Estados Unidos e
conheceu de perto o traba-
lho da NCSL, acredita que
a adaptação desta experiên-
cia à realidade brasileira
seria muito interessante. Ele
observa que, lá, o
assessoramento político é
uma tradição, assim como a
instrumentalização da clas-
se política, particularmente
dos Legislativos estaduais e
federal, o que não se con-
funde com clientelismo,
fisiologismo ou nepotismo.

O controle do Estado pela socieda-
de é também extremamente forte, espe-
cialmente porque "o interesse público
não é monopólio estatal". Instituições
não-governamentais, paragoverna-
mentais, locais, civis, se preocupam em
fiscalizar e a pressão por reformas vem
da base. Experiências inovadoras lo-
cais e regionais estão pressionando por
mudanças. No plano federal, foi criado
o "National Perform Survey ", um pro-
grama de reestruturação do governo
com uma série de desdobramentos em
nível regional, estadual e local.

No Brasil, a participação da soci-
edade, através de entidades civis e do
seu engajamento político em grandes
movimentos, está apenas começando e,
de dentro do Legislativo, surgem as
primeiras iniciativas para adequar o
cotidiano a esta realidade. A difusão
destas experiências é Outra iniciativa
que começa a sensibilizar algumas
Casas Legislativas.

Convênio - Em Minas, além de
outras iniciativas, foi assinado, emju-
lho de 1994, um protocolo de intenções

que prevê a instalação de um convênio
entre as Assembléias Legislativas de
Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e
a NCSL, sinalizando o início de uma
discussão sobre a possibilidade da
criação de uma entidade nacional de

No Brasil, a formação de
uma entidade que

promova a troca de infor-
maçües entre as

Casas Legislativas
ainda tem um longo
caminho a percorrer

Assembléias Legislativas do Brasil. A
forma de fazer isso, mesmo que em
longo prazo, ainda merecerá muitos
debates, mas a aproximação com a
NCSL já está acontecendo.

Em janeiro de 1995, a segunda
delegação de consultores da NCSL es-
teve na ALEMG para detalhar um pla-
no de ação para o intercâmbio. Alfred
Speer e Karl Kurtz, vice-presidente do
staff da NCSL, vieram conhecer de
perto a realidade das Assembléias de
Minas e do Rio Grande do Sul e volta-
ram com a certeza de que as duas
instituições, principalmente a de Mi-
nas, não estão distanciadas da situação
atual de muitos dos Legislativos mais

avançados dos Estados Unidos.
O intercâmbio é possível e pode

ser muito proveitoso, especialmente na
troca de informações sobre legislação,
sistemas de informação, mecanismos
de fiscalização, desenvolvimento técni-

co e treinamento de pessoal
administrativo. Para Alfred
Speer, uma entidade nacional
que congregasse os
Legislativos estaduais e se ar-
ticulasse junto ao governo fe-
deral seria ainda mais útil no
Brasil, exatamente porque a
União tem autoridade para in-
fluir igualmente na vida diária
de todos os cidadãos, de todos
os estados.

Com esta e outras ações
que estão sendo imple-
mentadas, o professor Fran-
cisco Gaetani observa que a
Assembléia Legislativa de
Minas "está começando a tri-

lhar o caminho da profissionalização,
mas, no plano nacional, ela ainda é das
mais profissionais. O convívio e seu
contato com a NCSL poderá permitir
um salto de qualidade política ainda
maior", comenta. Outro ponto salienta-
do por ele é que, na era da informação
e da aceleração do tempo, a questão do
intercâmbio é fundamental.

Pela Internet, uma rede de comuni-
cação informatizada, o Brasil poderá
estar em contato, por exemplo, com a
Europa, os Estados Unidos, ou qual-
quer outra parte do mundo "A questão
é: estamos ou não conectados? Se não
estivermos, vamos continuar no nosso
ritmo endógeno, de subdesenvolvidos
mesmo politicamente", observa. A As-
sembléia de Minas já está ligada à
Internet e consciente da necessidade de
interação. Os próximos passos são
aguardar o plano detalhado do inter-
câmbio com a instituição norte-ameri-
cana para intensificar a troca de infor-
mações e o treinamento de seus profis-
sionais.
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UM PLANO DE AÇÃO
A comunicação e integração coma sociedade, com os deputados e o desenvolvimento
da instituição foram os grandes temas tratados no 10 Encontro Técnico-
Administrativo das Assembléias Legislativas, destacados no seu documento final

Nós, servidores participantes do 10 Encontro Téc-
nico-Administrativo das Assembléias Legislativas, reu-
nidos na Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Belo Horizonte, no Teatro do Espaço Político-
Cultural do Palácio da Inconfidência, nos dias 24 e 25
de novembro de 1994:

1)considerando a importância da contribuição
dos órgãos de apoio das Assembléias para o desenvol-
vimento institucional e a consolidação da democracia,
que não pode prescindir de Legislativo forte e respeita-
do;

2) considerando a necessidade de estreito inter-
câmbio e de apoio mútuo dos servidores das Casas
Legislativas para oaprimoramento dos trabalhos técni-
co-administrativos de suporte à atuação parlamentar.

Decidimos propor as seguintes diretrizes:
1)0 Poder Legislativo está a serviço da socieda-

de e, para tanto, deve-se empenhar no desenvolvimento
de novos serviços e de novas formas de interação.

A ampliação dessa interação compreende as ações
de fiscalização externa, de discussão do Orçamento, de
mediação eficaz de conflitos sociais e de consultas à
população e aos grupos organizados, devendo os ór-
gãos de apoio estruturar-se para possibilitar aos Parla-
mentos o exercício dessas atribuições e a constante
troca de informações.

2) Deve ser enfatizada a necessidade de comuni-
cação institucional eficaz, visando à divulgação das
iniciativas do Poder Legislativo, de forma a evitar uma
imagem distorcida da instituição.

3)É indispensável o aprimoramento da estrutura
dos órgãos internos de apoio das diversas Assembléias,
o que pressupõe um aparelhamento tecnológico atuali-
zado e configurações administrativas ágeis, funcionais
e desburocratizadas.

4)É necessário dar especial atenção ao patrimônio
humano da Instituição, devendo os Parlamentos dispor de
um corpo técnico capacitado e permanente.

Os servidores devem ser adequadamente recrutados
e motivados mediante a implantação de planos de carreira
baseados no mérito e na profissionalização.

O documento anexo, aprovado pelos participantes,
apresenta inúmeros caminhos para a concretização des-
sas diretrizes. Ele traduz o desejo de intensificação do
intercâmbio técnico-administrativo entre os órgãos das
Assembléias, que deve prosseguir mediante a realização
de outros encontros semelhantes a este.

Não podemos fugir ao dever de envidar esforços,
criativos e corajosos, em colaboração com os Deputados,
para marcar nossa contribuição à consolidação do pro-
cesso democrático no Brasil.

Representantes dos órgãos de apoio das Assem
bléias dos estados do Amazonas, da Bahia, de Minas
Gerais, do Pará, do Paraná, do Rio de Janeiro, de
Rondônia, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e da
Câmara Legislativa do Distrito Federal.

JO Encontro Técnico-Administrativo
das Assembléias Legislativas

Propostas Aprovadas

1 - Comunicação com a sociedade
.1 - Divulgação de informações de interesse do

cidadão (sobre serviços públicos disponíveis)
1.2 - Divulgação de informações sobre as ativida-

des do Poder Legislativo e o papel do parlamentar
1.3 - Desenvolvimento de ações voltadas para a

fonnação da cidadania
1.4 - Celebração de convênios com as TVs

Educativas
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2 - Interação com a sociedade
2.1 - Realização de fóruns e seminários com a

participação da sociedade organizada, ampliando as bases
de consulta à população

2.2 - Interiorização do Legislativo (audiências pú-
blicas regionais)

2.3 - Atuação das Assembléias como espaço de
intermediação de conflitos

3 - Interação com os Deputados
3.1 - Criação de mecanismos de interação entre

Deputados e funcionários para o desenvolvimento
institucional, inclusive mediante promoção de eventos de
natureza sociológica e política

3.2 - Melhor informação ao Deputado sobre os
recursos colocados à sua disposição pelos órgãos de apoio,
como instrumentos para a sua atuação

4 - Desenvolvimento da Instituição
4.1 - Busca e divulgação de uma visão sistêmica da

Instituição, com o apoio de escolas ou cursos
4.2 - Ocupação de novos espaços, fiscalização das

políticas públicas e ampliação das bases de consulta à
população

4.3 - Consolidação gradual da complexa legislação
existente, para facilitar a vida do cidadão e do contribuinte

4.4 —Trabalho voltado para a eliminação da síndrome
do "plenário vazio", até mesmo com a redução das reuniões
de plenário, se for o caso

4.5 - Procura de continuidade nos projetos
institucionais, afim de que possam sobreviverás mudanças
das Mesas Diretoras

4.6 - Parceria com os partidos políticos e demais
poderes no oferecimento de novos serviços à sociedade.

5 - Desenho Organizacional
A necessidade de permanente aprimoramento dos

órgãos de apoio das Assembléias Legislativas deve impli-
car. fundamentalmente:

5.1 -Visão sistêmica da organização, tendo em vista
a sua integração com a sociedade

5.2 - Formulação de um plano ordenado de ação, que
permita a operacionalização dos pontos destacados neste
documento

5.3 - Configuração das estruturas organizacionais
tendo como objetivo seu aprimoramento (estruturas planas,
leves, flexíveis reorganização das formas de trabalho, etc),
a partir de suas especificidades estruturais

5.4 - Criação, em todas as Assembléias, além das
assessorias político-partidáriasjá existentes, de uma asses-

soria técnica constituída por servidores dos quadros
permanentes (garantia de continuidade)

6— Patrimônio humano
Zelar pelo patrimônio humano dos órgãos de

apoio da Assembléias, através das seguintes medidas:
6.1 - Adequadas políticas de recrutamento e

seleção (concursos)
6.2 - Programas permanentes de capacitação,

atualização, profissionalização (escolas legislativas)
6.3 - Implantação de planos de carreira basea-

dos no mérito e na possibilidade de acesso a cargos de
chefia

6.4 - Aperfeiçoamento dos sistemas de comuni-
cação interna e externa

6.5 - Promoção de cursos voltados para as áreas
de ciências políticas e sociais

6.6— Estabelecimento de políticas de medicina,
higiene e segurança do trabalho

7 - Atualização Tecnológica
7.1 - Empenho na atualização tecnológica, so-

bretudo no campo da informática, que deve estar a
serviço dos objetivos institucionais

8 - Intercâmbio entre os órgãos de apoio às
Assembléias

S. 1 - Intensificação do relacionamento entre as
Assembléias, através da realização de ações e eventos
em parceria e de convênios de cooperação técnica, em
especial no que se refere ao acesso mútuo de bancos de
dados e utilização dos cursos das escolas legislativas,
abertos a servidores de outras Casas

8.2 - Continuidade dos encontros entre Assem-
bléias, com ênfase para abordagens técnicas setorizadas

8.3 - Eleição de uma comissão provisória para
a organização do próximo encontro

8.4 - Aprovação de novo encontro, dentro de 1
(um) ano, a realizar-se, se possível. em Porto Alegre

8.5 - Eleição da seauinte comissão para assegu-
rar os contatos e cuidar do próximo encontro:

Cristina Maria Timponi (Brasília)
Maria do Socorro Gomes Pereira (Pará)
Maria Jussara Almeida Dias (Bahia)

• Maria Regina Bamasque (Rio Grande do Sul)
• Sílvia Rubião Rezende (Minas Gerais)
8.6 - Pauta para a próxima reunião: criação de

uma entidade representativa
8.7 - Divulgação do presente encontro com o

encaminhamento deste relatório a todas as Assem-
bléias
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