
1199700111
1111111'" 111111"1" I" 1111111111111I1I

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

o PROCESSO POLÍTICO DA REFORMA

ADMINISTRATIV A

O caso da gestão petista em São

Paulo (1989-1992)

MAYSA MIGUIT A PAULINO

Dissertação apresentada ao Curso
de Pós-Graduação da FGV/EAESP

Área de concentração :
Administração e Política Urbana.

Orientadora :
Maria Rita Garcia Loureiro Durand

São Paulo
1996



o PROCESSO POLÍTICO DA REFORMA ADMINISTRATIVA

O caso da gestão petista em São Paulo

( 1989 - 1992)

Banca Examinadora

Profa. Orientadora Maria Rita Garcia Loureiro Durand

Profa. Marta Ferreira Santos Farah

Prof. Rubem César Keinert



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

MAYSA MIGUITA PAULINO

o PROCESSO POLÍTICO DE REFORMA

ADMINISTRATIV A

O caso da gestão petista em São Paulo

( 1989 - 1992)

Dissertação apresentada ao Curso
de Pós-Graduação da FGV/EAESP
Área de concentração: Adminis-
tração e Política Urbana como
requisito para obtenção de título de

mestre em Administração Pública.

Orientadora: Prota.
Maria Rita Garcia Loureiro Durand

São Paulo
1996

..~ Fundaçao Getulio Vetrgds :~.. ,
Escola de Administração ',: \ . ,~)

FG V MP Empresas de S~1l PlIIulo \~, e c ~
Bit-rlinf(>(:A ''-,___ o

1199700111



3'5 ,co'). /1-
(~\C;;,\\)

('~'2 '8"
\)ts.
e.1.--

SP-00009427-0

Palavras-Chaves: Política Pública - Reforma Administrativa -
Processo Político - Atores - Arranjo Institucional - Processo Decisório
_ Grupos de interesses - Negociação Política - Paralisia decisória -
Beneficiados e Perdedores.

PAULlNO, Maysa Miguita. Reforma Administrativa no Brasil : o caso da
Prefeitura do Município de São Paulo na gestão Luíza Erundina ( 1989-
1992). São Paulo: EAESP/FGV, 1996. 173 p.(Dissertação de Mestrado
apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, Área de
Concentração: Administração e Política Urbana.

Resumo: trata do processo político da Reforma Administrativa na
gestão petista em São Paulo, (1989-1992), analisando, tanto o
processo de formulação da proposta, como os motivos que
impediram a sua aprovação pela Cãmara dos vereadores. O partido
governante, constituido por principios contraditórios e ambiguos,
através do Executivo, elabora uma proposta de Reforma
Administrativa, sem conseguir conciliar os diferentes interesses
envolvidos no processo de formulação da proposta. A mesma
dificuldade é verificada no processo de tramitação do Projeto de lei
na Cãmara Municipal. Considera-se nesse estudo a dificuldade dos
governantes petistas em lidar com o processo de negociação política
e o padrão de funcionamento do Legislativo na aprovação dos
projetos de interesse do Executivo, como fatores determinantes do
fracasso na aprovação do Projeto de Lei de Reforma Administrativa
na Cãmara Municipal de São Paulo.



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO, 1

1°, PARTE

O PROCESSO DE FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE REFORMA

ADMNISTRATIVA, 20

CAPíTULO I

PRIMEIRA FASE : PLURALIDADE DE IDÉIAS E INDEFINIÇÃO NO

PROCESSO DECISÓRIO

• O documento norteador da Reforma da Administração Pública, 23

• Definição dos Grupos de Trabalho, 28

• Encaminhamento das atividades, 30

• As características e conflitos dessa fase, 32

• Mecanismos de decisão e formas de representação de interesses, 35

CAPíTULO 11

SEGUNDA FASE: NEGOCIANDO UMA PROPOSTA DE TRANSiÇÃO

• Encaminhamento das atividades, 38

• Características, mecanismos de decisão e formas de representação de

interesses, 39

• A secretaria executiva e a proposta de transição, 42

• Quem ganha e quem perde com a proposta de transição, 46

CAPiTULO 111

TERCEIRA FASE A DEFINiÇÃO DO PROJETO DE lEI DE REFORMA

ADMINISTRATIVA

• Atores, mecanismos de decisão e conflitos, 50



• A construção do novo modelo estrutural da PMSP, 52

• Organogramas do novo modelo estrutural da PMSP, 65

• Algumas considerações sobre o processo de transição e a proposta

encaminhada a Câmara Municipal, 68

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO 1°. PARTE, 74

2°. PARTE

O PROCESSO DE TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA

ADMINISTRATIVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 80

CAPíTULO IV

A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE lEI DE REORGANIZACÃO DA PMSP NA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (P. lEI 234/91 )

• Natureza e composição da Câmara Municipal, 82

• As comissões permanentes, 83

• Análise da tramitação do Projeto de lei 234/91, 84

• As audiências públicas, 87

• Síntese do parecer final da Comissão de Administração

Pública, 92

• Voto contrário ao Substitutivo da Comissão de Administração

Pública, 94

• Desfecho do Projeto de Reforma Administrativa na Câmara Municipal, 95

CAPíTULO V

CONFLITOS E REPRESENTAÇÃO DE INTERESSES: UMA TENTATIVA DE

NEGOCIAÇÃO

• Síntese do posicionamento das entidades de classe do funcionalismo, 96

• O posicionamento dos vereadores da Comissão de Administração

Pública, 105



• o posicionamento do Executivo, 111

• Análise e desfecho do processo de negociação nas Audiências

Públicas, 117

CAPíTULO VI

PARALISIA DECISÓRIA DO PROJETO DE REFORMA ADMNISTRATIVA NA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

• O processo legislativo, 129

• Histórico da correlação de forças entre o Executivo e o Legislativo na gestão

Luíza Erundina, 131

• O posicionamento do PSDB e de alguns vereadores da oposição em

relação ao governantes petistas, 135

• As razões do fracasso na aprovação do Projeto de Reforma

Administrativa, 142

CONCLUSÃO, 147

BIBLIOGRAFIA, 158



AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para a

conclusão desse estudo.

Primeiramente, agradeço a CAPES, que financiou o curso e a

bolsa de manutenção durante dois anos e meio, o que possibilitou a minha

dedicação integral a realização da pesquisa.

Ao vereador Adriano Diogo do Partido dos Trabalhadores pela

elaboração da lei que permitiu o meu afastamento para a realização deste

curso e à Prefeita Luíza Erundina que a sancionou.

À EAESP/FGV , aos professores e colegas que colaboraram para o

meu aperfeiçoamento acadêmico, acumulando experiências para a elaboração

desse trabalho.
Aos funcionários da Biblioteca KARL A. BOEDECKER da EAESPI

FGV, sempre dispostos a ajudar.

Gostaria de lembrar todos aqueles que em algum momento

contribuíram com sugestões e críticas, no decorrer da elaboração desse

trabalho. Agradeço ao professor Clóvis Bueno de Azevedo, pela atenção

dedicada no período inicial de definição do tema e de elaboração do projeto. À

professora Marta Ferreira dos Santos Farah pela dedicação e amizade ao

promover o Seminário de Acompanhamento Monográfico, incentivando e

orientando o grupo para a realização desse trabalho. Aliás, a ambos, os
professores, devo as sugestões valiosas feitas ao meu projeto de dissertação,

no exame de qualificação.
Agradeço também ao professor Paulo Henrique Sandroni, meu

orientador acadêmico, pela atenção no período inicial de definição do tema de

pesquisa e pelo depoimento de sua experiência quando foi Presidente da

CMTC na gestão Luíza Erundina .
As entrevistas que realizei com as diversas pessoas que

participaram do processo formulação de Reforma Administrativa - técnicos,

consultores, representantes dos funcionários, além dos governantes e



parlamentares petistas e parlamentares da oposição - foram fundamentais para

o encaminhamento desse trabalho. Sem a boa vontade dessas pessoas em

ceder uma parte do seu tempo para responder aos meus questionamentos e

dúvidas não seria possível concluir essa pesquisa.

O agradecimento especial é para a minha orientadora Maria Rita

Garcia Loureiro Durand. Ao longo desses anos, aprendi a admirá-Ia pela

firmeza e clareza na orientação de todos os seus alunos, na iniciação da Teoria

Política. Pessoalmente, os dois cursos ministrados sob sua orientação - Teoria

Política e Formulação, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas -

foram essenciais para a análise teórica desse trabalho. Mais do que isso, o

seu exemplo e a sua perseverança no crescimento pessoal e profissional, só

me deram incentivo para enfrentar os desafios da realização desse estudo.

Muitas vezes, me ressenti, pelas omissões e falhas do meu trabalho,

apontadas pela minha orientadora. Hoje, só tenho a agradecer, pela atenção,

pela amizade e pelas críticas que me fizeram crescer e superar as minhas

deficiências. Por isso, se ainda houver algum erro ou omissão, a culpa é toda

minha.

Finalizando, quero dedicar essa dissertação aos meus pais, Suzumi

e Jorge, pelo exemplo de vida, pelo esforço contínuo, propiciando a seus

filhos as oportunidades que não tiveram. Aos meus filhos, Milena e Vitor, o

maior incentivo da minha vida para lutar por um futuro melhor. Ao meu esposo,

José Claudio, por compartilhar os meus ideais, incentivando a continuidade

dos meus estudos, e por crescer junto comigo na conclusão desse trabalho.



SIGLAS E ABREVIATURAS

CEDEC - Centro de Estudos de Cultura Contemporânea

D.O.M - Diário Oficial do Município

FGV - Fundação Getúlio Vargas

GTs - Grupos de Trabalho

IPREM - Instituto de Previdência do Município

NRPs - Núcleos Regionais de Planejamento

PC do B - Partido Comunista do Brasil

PCB - Partido Comunista Brasileiro

PDS - Partido Democrático Social

PDT - Partido Democrático Trabalhista

PFL - Partido da Frente liberal

PL - Partido Liberal

PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro

PMSP - Prefeitura do Município de São Paulo

PSB ..,Partido Socialista Brasileiro

PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

PT - Partido dos Trabalhadores

PTB - Partido Trabalhista Brasileiro

PV - Partido Verde

SAR - Secretaria das Administrações Regionais

SEAM - Sindicato dos Engenheiros e Arquitetos Municipais

SEBES - Secretaria do Bem Estar Social

SEME - Secretaria Municipal de Esportes

SEMPLA - Secretaria Municipal de Planejamento

SME - Secretaria Municipal de Educação

SMS - Secretaria Municipal da Saúde



SERA - Secretaria Especial de Reforma Administrativa

SF - Secretaria de Finanças

SGM - Secretaria de Governo Municipal

SJ - Secretaria de Negócios Jurídicos

SMA - Secretaria Municipal da Administração

SMC - Secretaria Municipal de Cultura

SSO - Secretaria de Serviços e Obras

SUS - Sistema único de Saúde

SVP - Secretaria de Vias Públicas

USP - Universidade de São Paulo



INTRODUÇÃO

Como é conhecido, a Prefeita Luíza Erundina ,filiada ao Partido dos

Trabalhadores, encaminhou à Câmara Municipal em 1991, uma proposta de

Reforma Administrativa que dispunha sobre a reorganização da Prefeitura do

Município de São Paulo e criação de Subprefeituras.

A implantação dessa proposta de reforma tinha como objetivo

consolidar uma nova estrutura organizacional no município, descentralizando o

poder, aproximando a organização municipal à população, e garantido maior

eficiência, efetividade e eficácia na execução dos bens e serviços públicos

municipais. No entanto, esse projeto não foi aprovado na Câmara Municipal e a

prefeita não conseguiu efetivar as mudanças propostas.

A Reforma Administrativa sempre foi um tema de difícil condução

para todos os governos. No caso da Prefeitura do Partido dos Trabalhadores,

esse quadro se agravou devido a sua relativa falta de clareza em relação à

definição do tema, tendo consumido um ano e meio de gestão, tentando

superar divergências técnicas e políticas, tanto na condução do processo, como

no conteúdo da proposta. De um lado, o governo foi pressionado por

movimentos populares, bases partidárias e funcionários das unidades regionais

que enfatizavam a necessidade de incrementar o processo de

descentralização e constituição de governos locais. Por outro lado, a condução

do processo foi lenta e contraditória, como demonstrou as 'duas fases iniciais

desse processo. A primeira fase foi aberta a participação de um grande

número de interlorcutores no processo, porém, resultou em poucas propostas

de encaminhamento . Na segunda fase, os técnicos que coordenavam o

processo de formulação da proposta de Reforma Administrativa elaboraram

uma proposta de transição que veio a ser identificada como modelo híbrido,

pois propunha a realização de algumas inovações organizacionais, mantendo

inalterada parte da estrutura organizacional vigente na época.



Somente após a estruturação da Secretaria Especial da Reforma

Administrativa (SERA), junto ao gabinete da prefeita, foi apresentado um

projeto de lei completo de Reforma Administrativa e uma proposta de transição.

Esta proposta final , encaminhada à Câmara Municipal em meados do terceiro

ano de gestão, foi elaborada por um grupo de técnicos escolhidos dentro da

própria prefeitura e assessorada por uma equipe de consultores externos.

O objeto de estudo dessa dissertação é a análise do processo de

formulação da proposta de Reforma Administrativa do Município de São Paulo

na gestão Luíza Erundina e dos fatores que impediram a sua aprovação pela

Câmara de Vereadores.

Em relação ao tema geral proposto neste trabalho considerou-se,

como marco teórico, os modelos de Reforma Administrativa que referenciaram

as experiências passadas após 1.930, no Brasil, e os debates atuais em

relação ao tema.

Kliksberg discute as causas dos fracassos das reformas

administrativas na América Latina, atribuindo a algumas tendências da política

vigente na administração pública, parte da culpa por esses fracassos.

Primeiramente, o autor destaca a "visão anti-histórica da máquina

pública", que considera a administração pública como uma grande máquina

construída para cumprir fins específicos e preestabelecidos, e que quando

apresentasse problemas mecânicos de funcionamento, o seu rendimento seria

deficiente. Assim sendo, a via indicada para solucionar os problemas, seria a

superação do atraso técnico da maquinaria, isto é, sua modernização.

Kliksberg afirma que as pesquisas que estudaram o fracasso das

reformas indicam algumas restrições a esta visão:

" A maquinaria não é uma estrutura dada e estática. Pode-se

entendê-Ia muito melhor pensando como um processo histórico

dentro de outro processo histórico que a inclui. Sua historicidade

visceral determina que muitos dos problemas que apresenta não são

endógenos; são as manifestações em seu nível, de problemas
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estruturais da sociedade em seu conjunto" (KLlKSBERG , 1992
.45).

A seguir, apresenta o paradigma formalista, como quadro de

referência básico da política vigente na administração pública, que direciona a

reforma administrativa, em ações de readequação dos esquemas vigentes, que

consistem em eliminar as superposições funcionais, reduzir funções e

reformalizar as hierarquias.

Kliksberg ressalta que o paradigma formalista tem sido fortemente

questionado, do ponto de vista conceitual, pela evolução das ciências

administrativas, e· pelas experiências que demonstram que o processo

organizacional real está longe dos pressupostos, sobre o qual descansam os

organogramas e os manuais de normas:

"O processo organizacional real dista muito do reino formal

pressuposto. As organizações têm uma densa e multifacetada vida

interna, nutrida por processo políticos, sociológicos, psicossociais,

antropológicos, mitos, que definem, em conjunto, sua dinâmica

efetiva" (KLlKSBERG, 1992: 48) .

Outra tendência da política vigente que tem sido criticada, segundo

Kliksberg, é o modelo que considera a administração pública como meramente

técnica, asséptica, neutra, em matéria de valores, pressupondo que os

funcionários possuem, como um dos traços fundamentais do seu perfil, a

famosa impessoalidade Weberiana, e que o conhecimento tecnológico aplicável

teria caráter universalmente válido.

Na realidade, ressalta Kliksberg, "o esquema é fictício, conduz a

resultados precários e ao mesmo tempo perturba de diversas maneiras o

funcionamento democrático", pois, de um lado, "as propostas técnicas em

gestão implicam múltiplas oportunidades, prévios quadros valorativos e causam

efeitos na direção de projetos globais determinados". Por outro lado, "os
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funcionários não desempenham um papel meramente técnico", dado que,

desempenham suas funções com base em sua inserção em setores sociais

específicos e em grupos burocráticos com interesses definidos, sofrendo

pressões de acordo com a transcendência de seu papel (KLlKSBERG, 1992 :

58).

Por outro lado, Kliksberg atribui parte das causas dos fracassos de

reforma administrativa a política "implícita" que encara os esforços de reforma

administrativa com base em um modelo subjacente nitidamente elitista. Neste

caso "o problema de mudança é visto como vinculado sobretudo à descoberta

de uma estratégia "luminosa" que gerará, com fluidez, as transformações

necessárias, e que para encontrá-Ia os esforços deverão ser concentrados no

recrutamento de pessoal superior , levando-se em conta o seu saber, para

elaborar as soluções procuradas" ( KLlKSBERG, 1995 :56). Segundo o autor, o

elitismo cria um "clima de divórcio profundo" entre a cúpula reformadora e

outros setores não envolvidos - funcionários e população - que leva ambos a

verem a reforma, mesmo bem orientada, como estranha e aleatória, limitando

ao mínimo suas possibilidades na etapa final das reformas, no controle de sua

trajetória.

Conclui essa análise, observando as contradições em relação ao tipo

de demandas da crise econômica regional e dos esforços de democratização

com os traços descritos anteriormente:

"Por seu conteúdo, a política "implícita" é incapaz (...) de mobilizar a
máquina na tentativa original de renovar e fortalecer o sistema

democrático. (...) Em seu conjunto, a máquina pública dirigida por

esta política aparece fortemente descomprometida com as

exigências históricas, com mínima capacidade de autotransformação

e com níveis de rendimento bastante reduzidos e
estanques"(KLlKSBERG, 1992: 62).
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Keinert (1993) fez uma retrospectiva das reformas administrativas no

Brasil, concluindo que desde a primeira metade do século, e estendendo-se até

os anos 70, as propostas de reforma, fundamentavam-se na racionalidade

técnica, na adequação dos planos e nos princípios científicos da administração,

acreditando-se que a eficiência na administração pública seria alcançada, a

partir do momento em que fossem dominados e aplicados uma série de

princípios e técnicas de uso universal. A seguir, analisa as razões para a

mudança desta postura:

"Esta postura foi mudando, não apenas pelo fracasso constante

destas propostas de reforma (baseadas apenas na racionalização de

procedimentos, redução do número de funcionários, reagrupamento

de órgãos e secretarias), como também pelo fortalecimento da

cultura democrática na sociedade bresiteire e pela evolução

paradigmática do campo da administração pública no Brasil "

(KEINERT, 1.993: 67-68).

Além disso, ressalta que a década de 80 caracterizou-se por uma

intensa mobilização da sociedade civil, começando a se concretizar, na prática

política, o conceito de cidadania, assim como idéias de descentralização, poder

local e participação na administração pública, no sentido de ampliar os canais

de comunicação entre sociedade e Estado.

Assim sendo, conclui que os anos 90 "requerem proposições de

reformas concebidas como verdadeiros processos de mudança social,

provocando alterações na distribuição de poder, no atendimento aos interesses

públicos (e privados), nas atitudes dos servidores e da população, além da

estrutura organizacional. Trata-se de implementar reformas complexas, que

abranjam o âmago do estado, no sentido de criar condições à prática

democrática" (KEINERT, 1.993 : 68).

Em relação ao tema específico, objeto de nosso estudo, a

perspectiva de análise se baseia num quadro de referência analítico de
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formulação e implementação de políticas públicas, que enfatiza o processo de

tomada de decisões e intermediação de interesses e as relações entre políticos
e burocratas.

A definição de "Política" e "Políticas Públicas" é de Elisa Reis

(1.989).

"Entendo por "Política" (com "p" maiúsculo), (...), a ordenação

institucional, segundo recursos de autoridade, dos interesses sociais

em disputa, independentemente das fórmulas de competição

particulares adotadas e quaisquer que sejam os fundamentos

materiais e ideais dos interesses concretos envolvidos. Por outro

lado, quando me refiro a "políticas públicas" (ou simplesmente

políticas), tenho em mente as traduções técnico-racionais de

soluções específicas do referido jogo de interesses da política".

(Reis, p.90).

Em relação ao processo decisório de formulação de uma política

pública, primeiramente tentaremos identificar quais os principais atores ou

parceiros envolvidos no processo decisório e os grupos sociais afetados que

detenham a capacidade de influenciar nesse processo. O pressuposto teórico é

de Maria Helena de Castro Santos (1989), que afirma:

"O processo decisório de um programa de governo ou política pública

é, sobretudo, um jogo de poder" (SANTOS, 1989: 128)

e que,

"A condição sine qua non para que um programa saia do papel, isto

é, que seu processo de formulação e implementação chegue a bom

termo, é a acomodação política de todos os interesses em jogo".

(SANTOS, 1989: 130) .

Lamounier (1982) ressalta o caráter político do processo decisório,

contrapondo-se a outros modos de tratamento que em geral se restringem ao

ângulo técnico ou administrativo. Neste sentido, desenvolve um corpo de
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conceitos que permite apreender o aspecto político do processo decisório como

algo realmente autônomo. A idéia básica das proposições é a de investigar as

relações entre o processo de formulação de políticas públicas e a participação

política dos diversos grupos sociais, procurando estabelecer a distinção entre

agenda política, arenas decisórias e técnicas de implementação.

Na primeira proposição , considera-se o estudo das políticas

públicas através de um duplo reconhecimento: "de um lado o reconhecimento

da onipresença da política; de outro, da presença condicionante do Estado

sobre a Sociedade"( LAMOUNIER t 1982 : 02) . Nesta ótica , partiu-se da

consideração básica "de que toda política é uma forma de intervenção nas

relações sociais; e de que é também, por mais concentrado que seja o

processo decisório, condicionada por interesses ou expectativas

sociais"(LAMOUNIER, 1982 : 03).

A segunda proposição do autor sugere que é mais apropriado, do

ponto de vista empírico, e sem dúvida mais consistente com a proposição

relativa á onipresença da política, "ver o sistema das políticas públicas como

um processo em fluxo, que se caracteriza por constantes barganhas, pressões,

contra pressões e não raros pôr redefinições do próprio objeto das decisões".

(LAMOUNIER, 1982: 04).

Assim, o autor define a idéia de poder em alguns de seus aspectos:

"o poder de expressa não somente como resultado de um confronto numa

questão específica, mas também como capacidade de estabelecer a agenda

política, ou seja os conjuntos de objetos sobre os quais incidirá ao longo do

tempo o processo decisório"( LAMOUNIER, 1982 : 05).

Seguindo esta problematização, o autor elabora um esquema para

análise de políticas, trabalhando com três noções básicas, as quais permitem

distinguir o aspecto político do processo decisório:

a) formação da agenda política, entendida como a capacidade do

poder político determinar os objetos imediatos (Shattschneide, 1.960 )1;

I SHAnSCHNUIJHI?, fUi. - 'l'HH SHMI-SOVHRFlGN PEOI'I,H, (!-lO/I, Dineheard, 1.960).
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b) análise das arenas decisórias - regulatória, distributiva e

redistributiva ( Lowi : 1964:689 )2 ;

c) técnicas de implementação de políticas, que variam inter e intra

arenas, resultando em um amplo espectro de alternativas cuja escolha depende

de decisões políticas.

Castro ( 1988), ao tentar entender porque e como os governos

intervêm, quais os recursos políticos que dão acesso às decisões, e quais os

impactos causados, beneficiando certos grupos e ou excluindo outros, incorpora

a problematização de Lamonier (1982) e aprofunda a análise das arenas

decisórias - regulatória, distributiva e redistributiva ( Lowi, 1.964: 689).

Com efeito, Lowi enfatiza que as relações políticas são determinadas

pelos tipos de políticas em jogo, tratando-se de identificar os "tipos" de políticas

públicas a partir do seu impacto na sociedade. Considera que as" áreas de

políticas distributiva, regulatória e redistributiva constituem arenas reais de

poder" (LOWI, 1964 689) ,na medida em que cada arena decisória tende a

desenvolver um certo tipo de processo decisório (CASTRO, 1988 : 71).

Sob esse prima, Castro conclui que a " análise do processo de

formulação de políticas governamentais, a nível local, requer examinar a

relação existente entre os diferentes grupos envolvidos nesse processo; como

se dá a relação desses grupos com o Executivo e o Legislativo local e

quais os mecanismos de intermediação desenvolvidos entre os diferentes níveis

de governo. Significa também procurar entender como uma determinada

composição de interesses se traduz em políticas especificas, articulando-se em

arenas decisórias que detém um poder relativo no interior do sistema político" (

CASTRO, 1988: 71-72).

Dessa forma, considera, em primeiro lugar, que a análise tem que

levar em conta o modo como as diferentes idéias políticas - expressas através

de partidos, facções, grupos, associações, etc. - interagem com as estruturas

sócio-econômicas, produzindo uma determinada resposta política. A partir daí,

2 U)WI, Theodore - "Anterican Business, , Public Policy ; Case-Studies and Political
Theory li, WORLD POLlTlCS, Vo!. XVI, ns 16 e 4, 1964.
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importa especificar qual a importância em estudar a composição política dos

governos, o papel da política partidária, ou ainda o processo de intermediação

de interesses em torno de uma política especifica, para explicar uma

determinada resposta do governo local que se traduz em uma política

governamental com um certo formato.

Uma segunda ordem de questões refere-se aos constrangimentos

institucionais burocráticos e administrativos sobre o processo de formulação e

implementação de políticas à nível local.

Castro observa que o caráter fragmentado da estrutura local de

governo é decorrente do múltiplo jogo de pressões com o qual se defronta,

configurando, como conseqüência:

" um complexo processo de mediação e penetração de interesses,

filtrado pelo políticos locais, na medida que a lógica de intervenção

governamental obedece distintas estratégias, devido às tensões que

vão se multiplicando entre os diferentes níveis de poder e à

tendência à fragmentação das agências burocráticas" (Castro,

1.988: 73).

Justapondo-se a essas tensões e conflitos internos, a autora

apresenta outra ordem de pressões externas à máquina estatal:

" a maior visibilidade dos executivos locais frente ao eleitorado

toma-os mais vulneráveis ao múltiplo jogo de pressões, aguçando o

nível de conflito entre os níveis de poder e estruturas decisórias,

resultando daí um processo de intermediação marcado pela

negociação, barganha, compromisso dos atores políticos,

associações, favorecendo o exercício da patronagem e do

clientelismo u (Castro, 1.988: 73)
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Nessa perspectiva, torna-se relevante examinar os papéis dos atores

políticos no processo decisório; quais os constrangimentos (sócio-econômicos,

burocráticos e institucionais) que pesam sobre os canais de intermediação de

interesses entre os distintos níveis de poder; como as estruturas decisórias são

intercruzadas e penetradas pôr relações de clientela particulares; em que

medida a tradição político-eleitoral de uma localidade desenha ou não o perfil

de uma política; quais os grupos beneficiados e quais os excluídos; e,

finalmente, como uma política pública pode se constituir num recurso político

importante face à necessidade de ampliação das bases eleitorais que dão

sustentação aos políticos locais, gerando conflitos entre os excluídos e os

beneficiados, ao mesmo tempo em que reconhece direitos políticos para toda a

população (Castro, 1988: 74 ).

Com base nesse referencial teórico, tentaremos analisar o processo

de formulação da Reforma Administrativa do governo petista na cidade de São

Paulo, no período de 1989 a 1992 e os fatores que impediram a sua aprovação

pela Câmara de Vereadores.

Assim, retomando nossa diretriz analítica, em primeiro lugar,

tentaremos analisar como as concepções políticas do P.T. podem ter

influenciado o processo de formulação dessa proposta de Reforma

Administrativa e o seu desfecho.

Segundo Azevedo ( 1991 ), as orientações políticas e ideológicas do

P.T. oscilam entre a social-democracia e o leninismo, alternando-se

concepções democráticas e autoritárias, sem resultar em propostas

consistentes e coerentes de ações práticas quando seus membros assumem

postos governativos.

O autor analisa os documentos básicos ( programas e manifestos) do

P.T., no período de 1979 a 1990, apontando contradições e ambigüidades, no

modo como se conceitua a "democracia", e o "socialismo", e portanto, o

"socialismo-democrático" .
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Afirma que o modelo de democracia petista é obscuro, pois os

procedimentos formais da democracia são criticados e ao mesmo tempo

valorizados:

"Em certas afirmações o Partido dos Trabalhadores questiona a
democracia representativa, a ela contrapondo mecanismos de

participação e democracia direta. Outras afirmações valorizam e
reconhecem os canais e mecanismos representativos" ( AZEVEDO,

1.991: 159).

Aponta a falta de clareza, nas discussões do P.T., em relação ao

papel dos "Conselhos Populares" ( deliberam ou aconselham ), e ao seu

funcionamento - por mecanismos de representação direta ou representativa.

Em relação ao Parlamento, aponta a mesma contradição, pois, ora

questiona-se a sua legitimidade, mas a participação não é rejeitada, embora

seja considerada instrumental e provisória; outras vezes, aceita-se e assume-se

a participação no legislativo, tendo-o por legitimo.

O socialismo, segundo Azevedo, também é conceituado de modos

diversos e incompatíveis:

"(...) Contrapõe-se o socialismo "democrático" dos trabalhadores, ao

socialismo real dos burocratas (...). Há profundas contradições

quanto à via petista para a pretendida transformação no sentido do

socialismo". ( Azevedo, 1.991: 159)

Prosseguindo nesta análise, podemos citar ainda o estudo realizado

por Couto (1995) sobre o Partido dos Trabalhadores em sua experiência no

governo municipal de São Paulo, durante o quadriênio 1989-1992. O autor

procura demonstrar que, ao longo da administração Erundina, o governo petista

passa por importantes mudanças, destacando, como mais importante, a

passagem de uma postura intransigente no jogo institucional - menosprezando
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as negociações parlamentares e a necessidade de coalizões, superestimando

ao mesmo tempo as mobilizações populares como base de sustentação da

ação governamental - a uma postura mais flexível e realista de negociações;

isto mesmo considerando que esse processo não tenha se completado, ou seja,

a coalizão não tenha se efetivado, pois, quando foi tentada, era tarde demais.

O autor relata as relações tensas e conflituosas entre a Prefeitura de

São Paulo e o seu próprio Partido - ou seja, o diretório municipal e certas

facções militantes. Esse relacionamento conflituoso, segundo ele, teve origem

tanto nas clivagens partidárias, já existentes no momento em que foi escolhida

Luíza Erundina como candidata do P.T. à Prefeitura, como em outras divisões

surgidas ao longo do processo, decorrentes em grande medida, das decisões e

atitudes tomadas pelos membros do partido que assumiram cargos de

responsabilidade governamental, por um lado, e aqueles que permaneceram

unicamente como dirigentes partidários, por outro.

Compreender como as orientações políticas e ideológicas do PT,

refletiram na forma como o governo conduziu o processo de formulação da

proposta de Reforma Administrativa e o processo de negociação do Executivo

com o Legislativo, permite responder ao nosso questionamento: por que a

proposta de Reforma Administrativa da gestão Luíza Erundina fracassou?

Partindo da análise das idéias políticas do PT, pretende-se,

primeiramente, estudar a composição política do governo Luíza Erundina, o

papel dos atores - Executivo, Partido, representantes de funcionários que

integravam os Grupos de Trabalho da Reforma Administrativa e técnicos de

confiança da Prefeita - no processo decisório, e os mecanismos de

intermediação de interesses em torno da formulação desta proposta de

Reforma Administrativa, que se traduziu no projeto de lei encaminhado a

Câmara Municipal.

A seguir, pretende-se analisar os motivos que impediram a sua

aprovação na Câmara Municipal. Nesta perspectiva, julgamos também

relevante considerar o papel da política partidária nesse processo decisório,

quais os constrangimentos que pesaram sobre os canais de intermediação de
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interesses entre os poderes Legislativo e Executivo e entre o Executivo e o PT,

e finalmente, quais os beneficiados e perdedores com a não aprovação dessa

proposta.
o objetivo desse estudo é entender porque esse projeto fracassou,

quais os interesses em jogo e os conflitos que permearam o processo decisório,

e o que determinou a derrota dessa proposta.

Embora atribua-se o fracasso na aprovação dessa proposta ao

relacionamento conflituoso entre os poderes Executivo e Legislativo, durante a

administração da Prefeita Luíza Erundina, julgamos importante proceder a

análise desse caso à partir do processo de formulação da proposta, pois

entendemos como hipótese geral que o fracasso na aprovação dessa proposta

ocorreu porque não houve acomodação de interesses, tanto entre os atores

que participaram da elaboração da proposta, como entre os atores

responsáveis pela sua aprovação na Câmara Municipal.

Para detalhamento desta hipótese geral, pode-se indicar as

seguintes hipóteses específicas:

1. As contradições e ambigüidades das concepções ideológicas

do Partido dos Trabalhadores frente as instituições democráticas

representativas do Estado, influenciaram a prática dos governantes

petistas, dificultando sua relação com os diversos atores - equipe

governamental, partido, parlamento e entidades representativas do

funcionalismo - e o próprio processo de negociação e aprovação da

proposta no Legislativo.

2. A opção do governo, por uma proposta de Reforma

Administrativa ampla e genérica, mas radical, que mudava a lógica de

poder da máquina administrativa, sem preparar uma transição negociada

com os grupos de interesse - a equipe governamental, o partido, as

entidades representativas do funcionalismo, os movimentos populares,

os vereadores petistas e os vereadores das Comissões Permanentes da
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Câmara, inviabilizou essa proposta junto ao parlamento, que acabou

canalizando os interesses particulares dos grupos de pressão, contrários

à reforma.

3. A inabilidade política do Executivo na relação com os

vereadores, tanto da oposição como da situação, acabou contribuindo

para a paralisia decisória verificada principalmente no último ano de

governo na Câmara Municipal.

Explanação da 13
• Hipótese

o Partido dos Trabalhadores nasce sob o influxo de diferentes

estímulos, uns no sentido de institucionalidade, outros no sentido de

oposicionismo e lógica revolucionária.

Por um lado, ele nasce como um partido legal, não obstante

muitos dos grupos que o integrem tenham nascido na ilegalidade, como

organizações clandestinas. Por outro, existe a lógica revolucionária que vem

imbuída do antiestatismo e de uma concepção política que coloca o "outro"

como inimigo, negando tanto a função agregadora do partido governante, como

a sua responsabilidade no aparato governamental. Nesse caso as demandas

daqueles que não pertencem a base social do partido não devem ser

consideradas e nem negociadas.

Assim, o PT vive uma contradição, desde a sua formação,

envolvendo ainda a estrutura e organização do partido e sua composição. De

fato o modelo de organização do partido é contraditório com as suas

proposrçoes: o PT possui a estrutura vertical e centralizada dos partidos

leninistas. Embora existam esforços ( reais, bem-intencionados, sinceros) feitos

para afirmar e praticar a democracia interna, esta não consegue ser implantada,

porque a estrutura/organização na qual esse funcionamento se realiza não é

democrática nem propícia a democracia. A estrutura/organização do partido é
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vertical e centralizada, operando por controle e fiscalização e não por

discussão, conflito, deliberação, rodízio e consenso.

Essa contradição, ou melhor, essa inadequação histórico-política

entre a composição e a organização partidárias, além de reproduzir-se em

proliferação de tendências com o mesmo estilo organizacional, também explica

as dificuldades dos governos petistas em promover mudanças que impliquem

em democratizar e descentralizar poder, além da dificuldade em negociar as

propostas com os diversos grupos.

Explanação da 2a
• Hipótese

Embora a Prefeita tenha promovido discussões para debater o tema

da Reforma Administrativa com os representantes dos funcionários , equipe

governamental e membros do Partido na primeira fase da reforma, não existia

uma proposta concreta inicial a ser discutida. A partir do momento em que se

decidiu elaborar essa proposta, não houve mais discussões com os grupos que

participaram da discussão do tema na primeira fase da Reforma, pois o

processo foi restrito a Secretaria Especial de Reforma Administrativa, que

elaborou o texto final apenas com um grupo de técnicos e assessores

externos.

Em relação ao Projeto de Lei encaminhado à Câmara Municipal,

este propunha a criação de Subprefeituras e extinção de todas as Secretarias

existentes, para reorganizá-Ias segundo uma lógica de funcionamento

totalmente diferente. Assim, não se tratava de um simples reordenamento e

fusão de secretarias e departamentos de toda Prefeitura, mas de uma proposta

de mudança de poder. As Subprefeituras, passariam a desempenhar grande

parte das atribuições das antigas Secretarias, ficando subordinadas

diretamente ao Prefeito e tendo maior autonomia para tomar decisões. As

Secretarias , passariam a ter basicamente, uma função de diretrizes e

normatização para o funcionamento da Prefeitura como um todo. A proposta
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era eliminar a multiplicidade e superposição de atribuições existentes nas

Secretarias, agrupando-as segundo a mesma família temática.

No entanto, o governo apesar de definir politicamente esse modelo,

não detalhou o funcionamento de cada uma das unidades, deixando as

atribuições da Prefeitura de uma maneira bastante genérica. Somente após a

aprovação do projeto seriam definidas e detalhadas as estruturas do novo

modelo. Além disso existiam algumas condições preliminares para efetivar as

mudanças propostas que não tinham sido efetivadas como o novo plano de

carreira, cargos e salários, a informatização da gestão de pessoal, entre

outros.

Assim, tornou-se difícil negociar a mudança da atual estrutura, que

vinha funcionando, apesar das deficiências, por um projeto genérico e que só

seria efetivado no longo prazo ( 8 a 10 anos), restando um ano para o fim da

gestão.

Explanação da 3a
• Hipótese

A falta de uma diretriz de governo para o relacionamento com os

vereadores, a falta de informação recíproca entre a bancada do PT e o

governo , e as falhas de comunicação entre os poderes, acabou inviabilizando

qualquer tipo de negociação entre o Executivo e o Legislativo. O acirramento

desse quadro foi devido principalmente ao fato da Prefeita vetar projetos dos

vereadores sem antes negociá-los. Segundo Couto (1995), tal procedimento

demostrava mais as falhas de comunicação entre os poderes do que uma

tentativa deliberada de gerar conflitos com os parlamentares da oposição, pois

até os projetos do PT eram vetados.

A seguir, apresento a estrutura desse estudo que é realizado em

duas partes. A primeira parte desenvolve-se em três capítulos que analisam as

fases do processo de formulação do proposta de Reforma Administrativa. A

segunda parte desdobra-se em mais três capítulos referentes ao processo de

tramitação do Projeto de Lei de Reforma Administrativa na Câmara Municipal.
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Na primeira parte do trabalho, a identificação das fases do processo

é feita de acordo com os atores participantes do processo decisório, o arranjo

institucional montado para formular a proposta, as estratégias de representação

de interesses dos atores afetados pelo projeto e os mecanismos de decisão.

Assim, no primeiro capítulo faço a descrição da primeira fase do processo de

Reforma Administrativa, que se caracterizou pela participação de grande

número de interlocutores nas discussões e pela indefinição no processo

decisório, o que permitiu uma diversidade de idéias sobre o tema. A falta de

clareza na condução do processo , aliado às divergências e ausência de

participação dos Secretários nas reuniões do Grupo Coordenador da Reforma

fizeram com que o processo decisório e o encaminhamento da Reforma

ficassem comprometidos, resultando apenas um trabalho de levantamento e

diagnóstico da máquina administrativa municipal. O Secretário da

Administração foi o presidente do Grupo Coordenador da Reforma

Administrativa. No entanto, não teve poder decisório para definir propostas. O

sua função era coordenar o processo, recebendo os trabalhos elaborados pelos

Grupos Temáticos e Executivo da Reforma e sintetizando as reuniões e

discussões sobre o tema, através de um grupo de técnicos de sua confiança,

que integravam a Secretaria Executiva da Reforma. Participaram das

discussões, nesta fase, os representantes dos funcionários, a equipe

governamental , os técnicos de confiança e os representantes do partido.

Paralelamente ao processo oficial de Reforma Administrativa , descrevo a

existência de outro grupo de discussão - os Núcleos Regionais de

Planejamento (NRPs), sob a coordenação da Secretaria das Administrações

Regionais. Os NRPs envolveram interlocutores distintos do processo de

reforma bases partidárias, funcionários e representantes da população.

Estes núcleos, ao contrário do grupo oficial da Reforma Administrativa, tinham

claramente um modelo de descentralização e implantação de Governos Locais,

exercendo pressões nesse sentido.

No segundo capítulo, descrevo a segunda fase do processo de

Reforma Administrativa que se caracterizou pelo esvaziamento dos fóruns
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oficiais de.discussão, e por um tipo de negociação mais setorial em cada uma

das Secretarias. Destacou-se o papel dos técnicos da Secretaria Executiva da

Reforma que pressionaram para serem reconhecidos como atores políticos no

encaminhamento do processo. Os técnicos da Secretaria Executiva, com o

apoio do Secretário da Administração, apresentaram uma proposta de

transição que passaram a negociar setorialmente com os grupos de outras

Secretarias e com a Prefeita. Paralelamente, retomo a discussão dos Núcleos

Regionais de Planejamento, que nesta fase passaram a defender a proposta

de transição, como alternativa para a implantação das Subprefeituras. No

entanto, a prefeita não negociou com esses grupos, decretou o fim dos NRPs e

do processo de reforma sob a coordenação da Secretaria da Administração e

instituiu a Secretaria Especial de Reforma Administrativa.

No terceiro capítulo, descrevo a definição da proposta final

elaborada por um grupo de técnicos de confiança do Secretário da Reforma,

assessorados por uma equipe de consultores externos.

No quarto capítulo, analiso a tramitação do Projeto de Reforma

Administrativa na Câmara Municipal tratando, primeiramente, da natureza e

composição da Câmara Municipal e das Comissões Permanentes, para depois

descrever o processo propriamente dito de tramitação do Projeto, analisando

os prazos e os atores responsáveis pelo seu encaminhamento.

No quinto capítulo, trato dos conflitos e intermediação de

interesses no processo decisório da proposta de Reforma Administrativa

efetuada pela Comissão de Administração Pública, analisando o

posicionamento das entidades de classe do funcionalismo, dos vereadores e do

Executivo na tentativa de negociação da proposta nas audiências públicas.

No sexto capítulo analiso as razões da paralisia decisória do

projeto de Lei de Reforma Administrativa na Câmara Municipal, que acabaram

determinando o fracasso na aprovação da proposta de Reforma Administrativa.

Considero as"dificuldades do Executivo em negociar o Projeto de Lei com os

diferentes atores envolvidos no processo, o histórico da correlação de forças

entre o Executivo e Legislativo na gestão Luíza Erundina, e a inabilidade do
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Executivo no seu relacionamento com os parlamentares da oposiçao e da

situação. Considero também, a atuação padrão do Legislativo na elaboração

das políticas que serão implementadas pelo Executivo.

Finalizando, faço uma breve conclusão, resgatando os capítulos e

indicando os motivos que determinaram a derrota dessa proposta.

Este trabalho baseia-se em pesquisa empírica cujas fontes são as

seguintes:

• entrevistas com os técnicos que participaram da elaboração do

projeto de Reforma Administrativa, Secretários envolvidos no

processo, parlamentares petistas e parlamentares da oposição,

assessores da Prefeita ,funcionários e militantes do PT .

• documentos produzidos pela Secretaria Executiva e Secretaria

Especial de Reforma Administrativa, o Processo no. 01465/91-00,

que encaminhou o Projeto de Lei 234/91 - Reforma Administrativa

- à Câmara Municipal e notas taquigrafadas das Audiências

Públicas e reuniões sobre a matéria, publicações no Diário Oficial

do Município dos Planos, Pareceres das Comissões Permanentes,

Audiências Públicas, Sessões da Câmara , Decretos, entre

outros.
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1.° PARTE

O PROCESSO DE FORMULACÃO DA PROPOSTA

DA REFORMA ADMINISTRATIVA

Luíza Erundina de Souza, membro de tendência socialista do Partido

dos Trabalhadores, apoiada pelos partidos comunistas, assumiu a Prefeitura

do Município de São Paulo, em janeiro de 1989, gerando expectativas bastante

diferenciadas em torno de sua gestão. De um lado, os conservadores anteviam

uma cidade mergulhada no caos administrativo, com greves constantes

estimuladas pela prefeita e pelos petistas, de orientação marxista, colocados na

administração, com levas de nordestinos aportando em São Paulo e tomando

conta da cidade. De outro lado, os setores populares organizados, ansiosos por

se fazer ouvir, pareciam ver na prefeita a solução imediata e total dos graves

problemas da cidade.

O grande desafio que se colocava desde o início da gestão era o

de administrar uma cidade de mais de 11 milhões de habitantes e cumprir os

compromissos assumidos na campanha: a democratização da administração

municipal, a ruptura com os velhos padrões de se fazer política, a participação

popular como forma de decisão e controle e a supremacia do Partido na

definição da política geral e do programa de Governo.
Embora Erundina assumisse que caberia ao Partido definir, de forma

ampla e democrática, o programa de governo, sua relação com a direção

partidária foi conflituosa desde às prévias partidárias. Conforme descreveu

Couto (1995), Erundina não era a candidata da direção do partido e mesmo

vencendo as prévias, a direção partidária permaneceu afastada e não se

empenhou na campanha, pois não acreditava na viabilidade eleitoral de

Erundina, agravando os ressentimentos deixados pela acirrada disputa das

prévias. Apenas às vésperas do dia da eleição, quando o quadro passou a se

mostrar favorável, houve uma reaproximação entre os dirigentes e a candidata.
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Assim, ao assumir o poder em janeiro de 1989, a prefeita de São

Paulo já tinha enfrentado um processo de mágoa com o Partido que

certamente influiu na definição dos cargos de sua confiança. Segundo Sennes
(1992), estabeleceu-se um acordo entre a prefeita eleita e a direção municipal

do PT, em que o Secretariado seria de livre escolha pessoal da prefeita, o que

efetivamente ocorreu, contando, inclusive, com pessoas que não tinham

vivência pregressa no PT. Por outro lado, os Administradores Regionais seriam

escolhidos a partir de um processo de consulta tanto aos Diretórios Zonais do

PT, como aos movimentos populares, ambos correspondentes à delimitação

das então Administrações Regionais. Porém, apesar do acordo, a direção

partidária não se sentia representada no governo, pois grande parte do

Secretariado não era de militantes ativos, que atuassem lado a lado com os

dirigentes da corrente no município.

O primeiro ano de governo, não possibilitou uma ação mais

decisiva na criação de um plano de governo, pois os "petistas no governo"

tiveram que iniciar a operação de "arrumar a casa", tentando responder pelas

necessidades imediatas dos serviços públicos que encontravam-se deficientes

em termos de pessoal, material e equipamentos. Este fato gerou uma quebra

de expectativas na militância partidária, ansiosa por uma gestão revolucionária

na Prefeitura de São Paulo.
Assim, tanto na escolha dos cargos, como nas decisões

administrativas, o "partido foi menos ouvido do que desejaria" ( COUTO, 1995:

135 ), pois o Diretório Municipal considerava legítima e necessária a

participação do partido na definição das diretrizes do governo municipal, bem
como na escolha do secretariado e nos cargos de maior importância na

administração.
Além da problemática na delimitação dos espaços entre a

Administração e o Partido e da necessidade de sanar as deficiências deixadas

pela administração anterior, o governo Luíza Eundina não tinha clareza de

como efetivar as mudanças que pregava como proposta de governo desde a

campanha: a participação popular na direção da cidade, modernização e

21



democratização da máquina Administrativa e inversão de prioridades de

alocação de recursos orçamentários, eram questões a enfrentar.
Em relação ao tema Reforma Administrativa no Governo Luíza

Erundina, a recuperação do processo de formulação da proposta 3 apontou

para falta de clareza, por parte dos membros do governo, do modelo de

administração pública que se queria implantar e como conduzi-lo, na medida

que este processo se arrastou por dois anos e meio.

A questão central que se colocava era a tensão entre a proposta de

inovação no plano político-administrativo e a necessidade de manutenção de

um nível adequado de operação de serviços. O grande desafio ao se pensar a

Reforma Administrativa era a ruptura com os velhos padrões de fazer política,

ou seja para democratizar a máquina era proposta a descentralização'

organizacional com a criação de Subprefeituras. Essa gestão pretendia uma

Reforma Administrativa, com características de Reforma do Estado, apesar da

prática ter apontado contradições a esse discurso.
Assim, o processo decisório de formulação da proposta de Reforma

Administrativa passou por diversas fases, com atores diferentes, mostrando

que o jogo político para a concretização da proposta encaminhada a Câmara

municipal foi bastante acirrado.
Nesta primeira parte do trabalho pretende-se discutir o processo de

elaboração da proposta de Reforma Administrativa, recuperando o seu

histórico, em suas diversas fases, e identificando os interesses envolvidos na

definição dessa proposta, através da análise dos atores, do arranjo institucional,

do conteúdo da proposta e dos mecanismos de decisão.

.i Baseado em entrevistas e documentos elaborados pelos técnicos que participaram do
proccsso de Refonna Administrativa , publicações no lJ.O.M. e acadêmicas.
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I

PRIMEIRA FASE: PLURALIDADE DE IDÉIAS E

INDEFINIÇÃO NO PROCESSO DECISÓRIO

A prefeita Luíza Erundina solicitou à Secretaria da Administração,

em janeiro de 1989, a elaboração de um plano de reforma para toda a

Prefeitura do Município de São Paulo, tendo sido concluído em meados de

março. Mas, devido a problemas emergenciais do período inicial do governo e à

necessidade de um amadurecimento sobre os problemas estruturais básicos, o

processo só foi oficializado no dia 02 de agosto de 1989, com a publicação no

Diário Oficial do Município de São Paulo, do Plano de Reforma que foi

denominado: liA Reforma da Administração Pública da Cidade de São Paulo".

Estamos considerando a primeira fase do processo a partir da data

desta publicação, que definiu as orientações básicas do Plano de Reforma :

diretrizes, formação de grupos de trabalho ( composição, competências e

atribuições), as etapas preliminares e a proposta preliminar do Plano de

Reforma da Administração Pública.

o DOCUMENTO NORTEADO R DA REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

A abrangência da Reforma

O documento inicial da Reforma da Administração Pública, divulgado

no D.O.M. de 02.08.89 apontava a abrangência da Reforma enquanto um

processo político-social e técnico-científico, pois entendia-se a administração

pública como entidade politicamente orientada e historicamente instituída.

Assim, não se tratava de estabelecer uma separação simplista entre

o processo técnico-científico da Reforma voltado para o caráter da organização

do trabalho e o processo político-social voltado para as atividades-fim da

Administração Pública, pois segundo o documento, a gestão da cidade de São
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Paulo estava condicionada por recursos escassos para um número infindável

de demandas sociais, e por uma máquina que já atingia 140.000 servidores (

Adm. Direta e Indireta), o que exigia tratar a Reforma da Administração sem

prescindir de ambos os processos.

Assim, os objetivos declarados da Reforma, dada a sua

abrangência, só seriam alcançados com a interação desses dois processos, ou

seja, do elemento funcional da Administração Pública ( finalidades e objetivos

de interesse público) com o seu elemento organizativo (máquina administrativa),

além do elemento institucional (instituição política e de governo da PMSP). Os

objetos da Reforma, portanto, eram estes três elementos: o institucional, o

organizativo e o funcional, e sobre eles deveriam se apresentar propostas de

mudanças.

Diretrizes da Reforma

O plano de Reforma tinha como linha condutora a Política de Ação

do Governo expresso nas "Diretrizes da Reforma" (D.O.M.de 02/08/89) :

1. Participação Popular

2. Direito à Informação.

3. Descentralização e Desconcentração.

, 4. Valorização do Trabalhador Municipal.

5. Administração Direta : Uso racional dos Recursos Humanos,

Materiais e Financeiros.
6. Acessibilidade dos Serviços, Bens e Equipamentos da

Administração Municipal ao conjunto da população.

7. Desenvolvimento da Cidadania.

8. Integração com municípios da região.
Em relação à Participação Popular, é importante destacar que a

Administração declarou que criaria canais para que também os cidadãos

fossem os agentes sociais das Reformas a serem implementadas, pois

considerou-se que não se poderia desenvolver uma Reforma como um

processo político-social, somente a partir do comando de técnicos. Também
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declarou-se que a Reforma da Administração Pública só se viabilizaria com a

participação da população e dos servidores.

Grupos de Trabalho

O documento previa a composição de três Grupos de Trabalho,

responsáveis pelas diferentes dimensões que envolveriam o processo da

Reforma: Grupo Coordenador da Reforma da Administração Pública, Grupos

de Trabalho Executivo e Grupos de Trabalho Temáticos.

Grupo Coordenador da Reforma da Administração Pública

Composição:

• Presidência
Secretário Municipal da Administração (Fermino Fechio Filho) .

• Vice Presidência

Secretário Municipal do Planejamento (Paul Singer)

Secretário De Governo Municipal (José Eduardo Martins

Cardoso)

• 1 representante de cada Grupo de Trabalho Executivo.

• 1 representante de cada Grupo de Trabalho Temático.

• 5 representantes dos servidores.

Competências e atribuições

• coordenar o processo de discussão da Reforma da Administração

Pública;

• elaborar documentos de apoio;

• desenvolver treinamentos, reuniões e efetuar acompanhamento

direto do processo;

• definir canais de comunicação;

• receber e analisar dados de diagnósticos e propostas;

• elaborar propostas preliminar e final;
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definir plano de trabalho prevendo recursos humanos, financeiros

e materiais necessários ao fornecimento de infra-estrutura ao funcionamento

dos grupos de trabalho;

• definir e operacionalizar as contratações de consultorias, em todos

os níveis, ao longo do processo;

• definir estratégias de consulta ou convite a participação de

Entidades da Sociedade Civil, sempre que se julgar necessário . ( D.O.M.

02/08/89 , p. 04)

Grupos de Trabalho Executivo

Composição:

• Presidência

Presidente) .

• Assessores de Gabinete;

• Representantes dos Departamentos,

indicação do Secretário, Superintendente ou

Superintendências,

Coordenadorias e Supervisões, conforme o caso;

• Representantes das regionais;

• Representantes dos servidores.

Competências/ Atribuições

• Coordenar os trabalhos do Plano de Reforma no seu âmbito de

atuação;

• propor o encaminhamento do processo a nível geral do órgão ou

âmbito de atuação;

• manter a ligação com o Grupo Coordenador (D.O.M. 02/08/89 p.

05 )

Grupos de Trabalho Temáticos

Composição: determinação do Grupo Coordenador, com o auxílio

da Assessoria de SMA, do pessoal técnico especializado, dos Servidores,,

conforme as características de cada grupo, e das consultorias externas que se

julgar necessárias.
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Competências/Atribuições

• propor políticas, leis, referências básicas a permear todo o

processo de Reforma da Administração Pública;

• efetuar estudos, acompanhar os temas pertinentes e apresentar

propostas de acordo com as necessidades levantadas.

Participação dos Servidores

Nos Grupos de Trabalho Executivos

Definiu-se que os servidores seriam eleitos diretamente por todos os

servidores da respectiva Secretaria, Autarquia ou Empresa Pública, segundo a

tabela abaixo:

N.o Servidores

até 1000

de 1001 a 10.000

de 10.001 a 20.000

mais de 20.000

N.O Representantes

3

5

9

11

No Grupo Coordenador

Definiu-se a representação dos Servidores no GT/ Coordenador no

total de cinco (5) servidores, a serem indicados pelo Fórum formado pelo total

de representantes dos servidores nos GTs IExecutivos.

Nos Grupos Temáticos

Determinou-se que seria resolvido pelo GT/Coordenador e

Servidores.

Etapas Preliminares

• Elaboração do documento norteador .
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• Levantamento e Análise dos dados com Elaboração de

Propostas.

• Sistematização e análise pelo grupo coordenador.

• Detalhamento das propostas.

Proposta preliminar do Plano de Reforma da Administração

Pública

• Elaboração do Documento.

• Divulgação e Discussão.

• Organização das Propostas de Alteração.

• Seminário Final.

• Aprovação do Plano de Reforma.

• Implementação.

• Acompanhamento e Avaliação.

DEFINiÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO

Logo após a publicação no D.O.M. do "Documento norteador da

Reforma da Administração Pública", o Secretário da Administração, presidente

do grupo coordenador, definiu os representantes da Secretaria Municipal da

Administração para compor os grupos da Reforma Administrativa.
Para compor o grupo coordenador da Reforma Administrativa,

nomeou Clóvis Bueno de Azevedo, chefe de gabinete da SMA, como membro

permanente do grupo coordenador e como suplente do presidente. do GT

Executivo da SMA 4

Para compor o Grupo de Trabalho Executivo nomeou: 5

Presidente: Eráclita Márcia de Oliveira Brito ( funcionária pública).

4 Porto 64/89 , Diário Oficial do Municfpio, 04/08/89, p. 3.
5 Porto 65/89, Diário Oficial do Município, 04/08/89, p.3.
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Assessores de Gabinete:

Carlos Francisco Cecconi (sindicalista);

Ricardo Ubiraci Sennes (economista);

Fernando Ataliba Nogueira ( cientista social );

Adriana Ancona de Faria ( advogada );

Claudia Longo Fiorillo (funcionária pública );

Maria Auxiliadora da Costa Gama (funcionária pública).

Departamento de Recursos Humanos : Ronald Luz ( funcionário

Público).
Departamento Médico: Maria Aparecida Alonso (funcionária pública).

Departamento de Expediente : Maria Aparecida Perez (funcionária

pública).
Departamento e Materiais: Jairo Galera ( funcionário Público) .

o Grupo Coordenador foi convocado para iniciar os trabalhos em

10/08/89 por seu presidente Fermino Fechio Filho e Vice-Presidentes Paul

Israel Singer e José Eduardo Martins Cardozo. Na ocasião foi apresentado o

Plano de Reforma , as composições e funções dos Grupos de Trabalho

Executivos e Temáticos e estipulou-se um cronograma inicial. Discutiu-se e

definiu-se, também, a forma de participação dos servidores no processo.

Os grupos de Trabalho Executivos, constituídos por nomeação dos

Secretários, Presidentes e Superintendentes dos diversos órgãos da PMSP,

organizaram as discussões e prepararam as eleições dos representantes dos

servidores que viriam a compor os Grupos de Trabalho Executivos, Temáticos

e Coordenador, totalizando 141 funcionários.
Os Grupos Temáticos foram definidos juntamente com os órgãos

responsáveis por suas presidências, quais sejam : Recursos Humanos -SMA,

Procedimentos Orçamentário-Financeiros-SF, Procedimentos Patrimoniais-SJ,

Procedimentos Licitatórios-SGM, Figuras Jurídicas da Administração Municipal-

SGM, Informática - Conselho Municipal de Informática.
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Foram convidados para participar no Grupo Coordenador, com

direito a voz, representantes da Câmara Municipal, do Tribunal de Contas e do

Partido dos Trabalhadores.

Para subsidiar tecnicamente, organizar e encaminhar as

deliberações do Grupo Coordenador da Reforma, o presidente do grupo

coordenador designou um grupo de técnicos, de sua confiança, para compor a

Secretaria Executiva. Os integrantes desse grupo, já tinham sido nomeados na

composição do Grupo de Trabalho Executivo da SMA: Carlos Francisco

Cecconi, Ricardo Ubiraci Sennes, Fernando Ataliba Nogueira e Adriana Longo

Fiorillo.

Apesar de não estarem formalmente integrados no : Plano de

Reforma, os técnicos da Secretaria Executiva acabaram ocupando um papel

importante, pois além de encaminhar as deliberações do grupo coordenador,

sintetizavam todas as discussões dos outros Grupos de Trabalho - Executivo e

Témático.

ENCAMINHAMENTO DAS ATIVIDADES

A primeira atividade do grupo Coordenador foi a realização de um

reunião, em que se discutiram os princípios norteadores da Reforma. Nesta

reunião concluiu-se que era necessário aprofundar os princípios norteadores da

reforma, assim como sua integração com o processo de descentralização e

regionalização, ora em discussão. Com este objetivo, foi elaborado pela

Secretaria Executiva, um roteiro das Etapas da Reforma que foi encaminhada

ao Grupo Coordenador e um roteiro de discussão aprofundando as diretrizes

gerais da Reforma da Administração Pública, estabelecidas em suplemento do

O.O.M. em 02/08/89. Esse roteiro de discussão, foi encaminhado em 30109/89, a

todos os Grupos de Trabalho, que deveriam responder esse roteiro,

inicialmente, até 30/11/89, mas, a pedido do Grupo Coordenador, foi adiado

para 06/12/89 e posteriormente para 20/12/89.
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Paralelamente, a Secretaria Executiva, encaminhou em 11/10/89,

aos GTs Executivos, planilhas para levantar informações referentes a todos os

órgãos da PMSP (Secretarias, Autarquias e Empresas Públicas ). Estas

planilhas previam informações sobre os organogramas legais, organogramas

reais, pontos de estrangulamento, sobreposição de tarefas, vacâncias,

problemas nas interfaces inter e intra órgãos, atividades descentralizadas e

propostas de alterações na sua estrutura e funcionamento, considerando a

perspectiva da descentralização.

Foi enviado, também, aos GTs Executivos, um roteiro de

Elaboração do Relatório sobre Recursos Humanos, tendo em vista avaliar os

seguintes pontos: desvio de função, cumprimento da jornada de trabalho,

avaliação do desempenho do trabalhador, relação com as chefias , plano de

carreira, desenvolvimento de pessoal, condições de trabalho.

Para subsidiar as discussões do Grupo Coordenador e integrá-Ias

ao debate sobre regionalização, foi promovido um seminário da reforma ao qual

compareceram .como expositores, o professor Peter Spink - Doutor em

Administração Pública da EAESP/FGV - e o professor Vicente Trevas -

Administrador da Regional da Sé. Este Seminário realizou-se no dia 29/11/ 89

no auditório da SMA.

Após o retorno de grande parte dos dados colhidos pelos diversos

grupos executivos, a Secretaria Executiva, no período de 20/12/89 à 21/02/90

procedeu a sistematização dessas informações, que foram organizadas com

base em dois pontos básicos: propostas de descentralização e interfaces

problemáticas.

As questões referentes à descentralização e às interfaces

problemáticas foram apresentadas, no relatório "Síntese da Primeira Etapa",

de forma a possibilitar ao governo a visualização das diferentes concepções de

. descentralização existentes, bem como a identificação dos rearranjos que

poderiam ser feitos de imediato, e quais dependeriam de outros

encaminhamentos, principalmente sobre a decisão do modelo de

descentralização.
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AS CARACTERISTICAS E CONFLITOS DESSA FASE

Podemos caracterizar esta primeira fase como o início de um

processo onde se declarava a necessidade de promover uma ampla Reforma

Administrativa, buscando uma nova relação Estado/Sociedade, embora não

existisse clareza de como promovê-Ia, pois existiam apenas idéias gerais sobre

as principais diretrizes da reforma: a participação popular, a descentralização,

desenvolvimento da cidadania. Além disso, existia a noção da necessidade de

incorporar novos atores para que O processo não fosse apenas técnico e

burocrático, e essa idéia de participação, acabou gerando a formação de todos

os grupos de discussão.

Era uma proposta participativa , mas uma idéia de participação

muito ingênua do que seria uma negociação com a sociedade e com os

funcionários. Existia uma proposta de que a Reforma fosse amplamente

debatida , mas os fóruns de discussão, principalmente as plenárias com 300 a

400 pessoas, funcionavam anarquicamente . Por outro lado, a estrutura

montada para a discussão dessa proposta não propiciava encaminhamentos

concretos da definição de um proposta.

Em relação às contradições desse processo inicial , podemos

citar a falta de ações articuladas no encaminhamento das principais diretrizes

da reforma administrativa, como era o caso das discussões de uma proposta de

Regionalização da ação municipal e de participação popular, sob coordenação

da Secretaria Municipal de Planejamento ( SEMPLA) e da Secretaria das

Administrações Regionais (SAR) , que se desenvolveram paralelamente ao

Processo da Reforma Administrativa.

O processo de discussões da proposta de Regionalização da ação

municipal envolvia interlocutores distintos, buscando uma abrangência e uma

temática que evidentemente se chocava e se sobrepunha. ao Processo de

Reforma Administrativa. Diferentemente da Reforma Administrativa, parte
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considerável da coordenação desse processo possuía muito claramente um

modelo de descentralização, sobre o qual passou a trabalhar enfaticamente, no

sentido de fortalecê-Ia e torná-Ia hegemônica dentro e fora do governo. E, se

por um lado, isto acarretou dificuldades de negociação com os outros órgãos

não envolvidos de fato nesse processo, por outro significou a possibilidade

concreta de avanços rápidos com relação à definição de um modelo a ser

implantado. De fato, esse processo centrou-se muito mais na rápida definição

de um modelo do que na constituição de fóruns amplos e participativos.

Um exemplo desse processo de encaminhamento, paralelo à

Reforma Administrativa, foi a criação dos Núcleos Regionais de Planejamento -

NRPs, sob a coordenação do Administrador Regional e contando com o apoio

técnico e assessoramento da SEMPLA .

Os NRPs eram constituídos por representantes das diferentes

Secretarias em cada uma das regiões e, tinham como finalidade principal a

elaboração , "junto à Administrações Regionais, Secretarias e população da

região, do "planejamento da ação governamental local", ou seja apontar as

prioridades regionais a serem incorporadas no Plano de Governo e Orçamento

anual, assim como participar da elaboração das diretrizes urbanísticas globais

da cidade, a partir da ótica local. Apesar de não fazer parte da estrutura oficial,

o que acarretava enormes dificuldades operacionais e políticas, os NRPs

integravam-se à lógica da Reforma Administrativa.

De fato, os NRPs assumiam atribuições que estavam de acordo com

os princípios gerais da Reforma Administrativa e da descentralização, quais

sejam, a constituição de governos locais, a descentralização regional, a

interlocução com os movimentos sociais e comunitários e a integração das

ações de planejamento e de execução.

Logo de início, e ainda que um tanto heterogêneas entre si, as

experiências dos NRPs mostravam-se com uma enorme dinâmica e capacidade

de motivação , tanto dos agentes envolvidos no trabalho técnico, como dos

funcionários e da população.
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Segundo Sennes, os NRPs, além do desenvolver trabalhos

concretos com relativo sucesso, individualmente, em grupos por macroregiões

ou ainda nos fóruns junto à Secretaria das Administrações Reqionais, passaram
a fazer análises e propostas cada vez mais concretas e enfáticas no sentido do

incremento do processo de descentralização e Constituição dos Governos

Locais (SENNES, 1993:12).
Enquanto isso, o processo de Reforma Administrativa, fazia apenas

uma análise e diagnóstico da máquina, levantando suas deficiências e

necessidades e discutindo idéias de descentralização, sem conseguir dar um

encaminhamento na definição de uma proposta.
As discussões ficaram problemáticas, principalmente . após a

realização do diagnóstico da máquina, onde se constatou que algumas

Secretarias apresentavam sobreposição de tarefas. Para encaminhar uma

proposta de descentralização esses conflitos teriam que ser resolvidos, ou seja,

seria necessário definir as atribuições dos órgãos descentralizados e as

atribuições dos órgãos centralizados.
Na realidade, a abrangência do tema, a falta de clareza na condução

da proposta e de atores que tivessem legitimidade para tomar as decisões,

caracterizaram essa primeira fase.
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MECANISMOS DE DECISÃO E FORMAS DE REPRESENTAÇÃO DE

INTERESSES

Conforme relatamos anteriormente, inicialmente a Reforma

Administrativa era um processo e a Descentralização era outro processo, que

envolvia interlocutores distintos, embora tivessem alguns pressupostos

comuns.

Por um lado, o processo de Reforma Administrativa era coordenado

pelo Secretário da Administração, Fermino Fechio Filho ,como presidente, e

pelos Secretários do Planejamento e Governo Municipal, Paul Singer e José

Eduardo Martins, como Vice-Presidentes, mas quem organizava a reforma era

o grupo de confiança do Secretário da Administração, a Secretaria Executiva.

Este grupo, teoricamente, deveria ter uma posição neutra, mas no decorrer

do processo vai tomando posição, na medida em que condensava todas as

análises e tinha que dar os encaminhamentos para subsidiar o processo da

Reforma.

Por outro lado, o processo de Descentralização, tinha como

coordenadores, Aldaíza Sposati, Secretária das Administrações Regionais, e

Paul Singer, sem a participação de Fermino Fechio . Apesar desse processo

não estar formalmente integrado ao processo de Reforma Administrativa,

principalmente o grupo dos Núcleos Regionais de Planejamento passou a

representar uma clara estrutura alternativa de poder com enorme potencial de

pressão, uma vez que envolvia bases partidárias, movimentos populares e

parte da hierarquia das próprias Administrações Regionais e das unidades

regionais das Secretarias. Esse grupo passou a impor prioridades e critérios

de trabalhos não condizentes com a estrutura formal, tanto em termos de

"timing" como de procedimentos, fluxo de decisões, recursos, etc.

Em relação aos coordenadores desse processo de

descentralização, é importante destacar que Aldaíza Sposati, desde o início do

seu mandato, possuía claramente um modelo de descentralização que passou

a defender e encaminhar. Além disso, devemos considerar que a
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descentralização reforçaria as administradores regionais e a própria Secretaria

das Administrações Regionais. Assim, Aldaíza Sposati estava pressionando os

interlocutores do processo de Reforma Administrativa e a própria prefeita

para encaminhar a descentralização. Ao contrário, Paul Singer e o pessoal de

SEMPLA, assumiram uma postura bem diferente tendo várias restrições a

descentralização radical.

Em relação ao processo de Reforma Administrativa, a primeira fase

caracterizou-se por uma ampla participação de vários grupos de trabalho,

gerando uma dinâmica de discussão dentro da Prefeitura, que levantou

várias idéias sobre o tema, porém nenhuma proposta concreta.

O processo decisório ficou comprometido na primeira fase, pois o

Grupo Coordenador deveria discutir as propostas e encaminhar o processo .

No entanto, embora seus representantes fossem os Secretários,

Superintendentes e Presidentes, nunca compareciam todos os Secretários

nas reuniões do Grupo Coordenador. Além disso, existia uma profunda

divergência, não só de propostas mas também de encaminhamentos, e

ninguém tinha autoridade para definir o rumo da reforma.

Entre os pontos divergentes, estavam as discussões sobre as novas

atribuições das Secretarias no processo de descentralização. Ao realizar-se o

diagnóstico da máquina administrativa, percebeu-se a sobreposição de tarefas

em varias Secretarias diferentes, fato gerador de conflitos no encaminhamento

das discussões, pois ninguém queria abrir mão de suas atribuições . Existia

também, a briga das divisões e do comando da reforma. Aldaíza Sposati

disputava o comando da reforma , dizendo que a Secretaria Executiva era

muito centralizadora e que ela era mais descentralizadora. Criticava a

Secretaria Executiva por estar tomando posição e emperrando as mudanças.

Adriana Ancona de Faria, uma das técnicas da Secretaria

Executiva, relatou que na primeira fase, sob responsabilidade da Secretaria

da Administração, não existia autonomia para tomar decisões:
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"Fermino Fechio Filho, embora fosse o presidente, não tinha poder

de definir a linha da reforma, pois o grupo coordenador, onde estava

previsto a participação de todos os Secretários, encaminharia o

processo. Mas, "o Grupo Coordenador inicial se desfez, o

Secretariado dificilmente se reunia, - às vezes ia um secretário, às

vezes ia outro" 6.

Além dessa questão, essa técnica analisou que a primeira fase do

processo foi muito rica, no sentido de conhecer a máquina pública, seus vícios

e suas necessidades, e refletir sobre como passar as competências e

descentralizar. No entanto, concluiu que a condução do processo foi ingênua

pois a máquina estava andando e cada um estava pensando no seu espaço de

poder, e não em mudança desse poder. Conforme suas palavras:

"Embora tenha sido instituído uma organização democrática para

discussão das propostas, com representação de funcionários, a
decisão passava pela lógica.dos interesses individuais e não por um

projeto global"

Assim, a primeira fase resultou em poucas coisas - fizeram muitos

diagnósticos, levantamentos e discussões, mas, exatamente pela falta de um

eixo norteador, foram levantadas propostas e contribuições muito dispersas.

Começaram a surgir os problemas e a levantar o questionamento de como

esse processo amplamente participativo poderia se tornar um projeto coerente

e negociável internamente. Então, percebeu-se que esta estrutura estava

comprometendo e tornando inviável o processo-

6 Entrevista, outubro de 1995.
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II

SEGUNDA FASE: NEGOCIANDO UMA

PH.OPOSTA DE TRANSIÇÃO

A segunda fase do processo de Reforma Administrativa caracterizou-

se pelo esvaziamento dos fóruns oficiais de discussão, e por um tipo de

negociação mais setorial em cada uma das Secretarias.

Após a realização desse primeiro levantamento geral, a Secretaria

Executiva passou a ter uma certa autonomia, e com o apoio do Secretário da

Administração, Fermino Fechio Filho, elaborou uma proposta de transição,

negociando e discutindo diretamente o seu encaminhamento nas várias

Secretarias.

ENCAMINHAMENTO DAS ATIVIDADES

Retomando a primeira fase, as questões referentes à

descentralização e às interfaces problemáticas foram apresentadas, no relatório

Síntese da Primeira Etapa, de forma a possibilitar ao governo a visualização

das diferentes concepções de descentralização existentes. Esse documento foi

enviado à todos órgãos da PMSP e apresentado em reunião à Prefeita, em

06/03/90. Nesta ocasião foi pedido à Secretaria Executiva um cronograma de

reuniões e entrevistas com responsáveis pelos diversos órgãos da PMSP,

visando o aprofundamento das propostas apresentadas. No dia 19/03/90, o

cronograma indicativo foi aprovado na reunião do Secretariado. Iniciou-se assim

a segunda etapa do processo, cujo conteúdo é relatado a seguir.

No período de 20/03/90 a 04/05/90, a Secretaria Executiva realizou

entrevistas com os vários funcionários responsáveis pelos órgãos que

compõem a estrutura da PMSP, procurando desenvolver dois pontos básicos:
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• a perspectiva do órgão face à Descentralização e a implantação

das Subprefeituras;

• Resolução das atribuições centralizadas e descentralizadas na

proposta do novo modelo de gestão.

Com relação à Descentralização foram consideradas nas

discussões, tanto as propostas apresentadas na primeira etapa, quanto os

documentos editados em época posterior. As propostas apresentadas , tinham

opiniões divergentes quanto ao numero e caráter das Subprefeituras a serem

implantadas.

Após a análise dos documentos e entrevistas, resolveu-se

encaminhar as discussões sobre o Modelo Estrutural de Descentralização a ser

adotado pela PMSP com base em duas premissas:

• Territorialização padrão. Para que a população, suas entidades

e instituições representativas tenham um referencial administrativo, a nível,

regional, é necessário que todos os serviços da Prefeitura adotem como

padrão uma mesma base territorial.

• Estruturas híbridas partindo-se da Territorialização padrão.

Tomando-se por base as especificidades dos níveis operacionais e gerenciais

de cada serviço, estes poderão adotar, partindo da territorialização padrão,

formas particulares de funcionamento (estrutura e gerência) inclusive com

relação a subdivisões do território.

CARACTERíSTICAS, MECANISMOS DE DECISÃO E FORMAS DE

REPRESENTAÇÃO DE INTERESSES

Os NRPs - um grupo de pressão

Conforme descrevemos anteriormente, os NRPs vinham

encaminhando propostas , cada vez mais enfáticas, em relação à implantação
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dos Governos locais e ao processo de participação popular. Mas, mesmo sendo

um processo que deveria estar vinculado à reforma, pois os seus pressupostos

eram comuns, envolvia interlocutores distintos.

Segundo documento de avaliação dos Núcleos Regionais de

Planejamento 7, a implantação dos NRPs foi dificultada pela contradição entre a

centralização, que caracterizava a estrutura da administração, e a

descentralização proposta pelo governo. A situação agravou-se pelo fato de

algumas Secretarias "resistirem" à descentralização, não reconhecendo o NRP

como instância local e consequentemente, não investindo em sua implantação.

Refletindo essa situação, foi citada a heterogeneidade da

composição dos NRPs e a falta de articulação entre o representante e a sua

própria Secretaria. Citou-se secretarias que nem possuíam representantes nos

NRPs, como Secretaria de Negócios Jurídicos (SJ), Secretaria da

Administração (SMA), Secretaria de Finanças (SF), Secretaria de Serviços e

Obras (SSO); outras que não tinham presença constante, como Secretaria de

Esportes ( SEME), Secretaria de Cultura (SMC) e Secretaria de Vias Públicas

(SVP).

Avaliou-se que apesar de terem participado na elaboração das

prioridades para o Orçamento-Programa de 1990, através de plenárias, em

que os grupos dos NRPs e população discutiram suas propostas, essas

reuniões tiveram pouca influência na execução da peça orçamentária, que se

deu de forma centralizada.

Concluiu-se que o poder de decisão continuava centralizado nas

Secretarias, pois a inclusão das prioridades regionais dependia , muitas vezes,

do grau de acesso dos representantes às instâncias de decisão de suas

Secretarias, que estabeleceram as metas de forma centralizada.

Avaliou-se também, que apesar dos NRPs terem conquistado algum

espaço na região enquanto governo local, a falta de respaldo às decisões dos

NRPs, dificultou a implementação das propostas que acabaram não ocorrendo

7 /:'111 11), () /"I)(J, [o! realizado o .. I Seminário dos Núcleos Uegiol1ais de Planejamento da Região
,\'/1/", que resultou na elaboração de /1111documento de avaliação dos NU/},\'.
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ou se deram de forma desarticulada, fugindo dos objetivos iniciais de integração

setorial nas Regiões.

Em relação a implantação dos NRPs, como instância de Poder local,

levantou-se a necessidade de decisões no nível de governo quanto à

descentralização, à regionalização e à implantação das Subprefeituras .

Neste sentido, a Secretária das Administrações Regionais, Aldaíza

Sposati, elaborou um "Plano de Governo Local ", publicado no O.D.M. de

19/04/90, que deixava claro a ênfase na viabilização dos governos locais como

transição para a criação das Subprefeituras :

"Governo local não é ousadia, confronto ou promessa.

É uma meta. É luta.

Quem sabe utopia no caminho de construção de forma democrática

e popular do governo da cidade de São Paulo.

Mas o governo local tem seu horizonte possível. Legalmente as

Subprefeituras já existem. É preciso, agora, fazê-Ias acontecer,

tomar o governo local efetivo e irreversível.

Mais do que um projeto, o Plano de Governo Local é um pacto. É

direção unitária, ferramenta coletiva no processo de transição de

uma Administração Regional e uma Subprefeitura". (Aldaíza

Sposati, o.O.M. 19/04/90, P. 03)

Mas, de uma certa forma, também representava uma forma de

pressão sobre a Prefeita para que esta encaminhasse e viabilizasse a

implantação dos Governos Locais, conforme tinha proposto no início do

mandato. Neste sentido, citamos a introdução do Plano de Governo Local, que

deu as premissas para estabelecer os objetivos desse plano:

" A Prefeita Luíza Erundina diz muitas vezes : "este é um governo

onde o povo é governo e o governo é povo".
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Estar junto, decidir junto, trabalhar junto em questões mais gerais

ou, em questões de todo dia, é o projeto do governo democrático

popular da cidade de São Paulo" (o.O.M. 19/04/90, p. 05).

Na realidade, esse grupo de pressão representava os interesses da

política partidária, pois conforme já relatamos anteriormente, os

Administradores Regionais foram escolhidos a partir de um processo de

consulta tanto aos diretórios Zonais do PT, como aos movimentos populares,

ambos correspondentes à delimitação das então Administrações Regionais. Já

os Secretários, foram de livre escolha "pessoal da prefeita", contando,

inclusive com pessoas que não tinham vivência pregressa no PT. Portanto a

descentralização reforçaria os Administradores Regionais e o próprio Partido.

A SECRETARIA EXECUTIVA E O PROPOSTA DE TRANSiÇÃO

o processo de Reforma Administrativa oficial vinha se "arrastando"

diante do esvaziamento dos seus fóruns de discussão. Mas se por um lado, a

Prefeita não assumia esses fóruns como totalmente legítimos, também não

os descartava enquanto um canal que poderia se tornar interessante, pelo

menos enquanto um contraponto, de relativo peso, ao outro processo ( dos

NRPs), uma vez que o processo de Reforma Administrativa oficial contava

com um certo respaldo de outras Secretarias (SENNES, 1993: 13).

A Secretaria Executiva, nesta fase, ganhou autonomia com o aval

do Fermino Fechio Filho, para formular uma proposta de transição que veio a

ser identificada como Modelo Híbrido 8. Ao invés de enfatizar a necessidade de

se ter um modelo estrutural acabado e completo, enfatizava a necessidade de

se concretizar medidas no curto prazo que caminhassem no sentido de

preparar uma transição coerente, conseqüente e ainda na presente gestão.

8 Segundo Sennes, o termo "Híbrido" está relacionado à adoção de algumas inovações
organizacionais, tidas como prioritárias, mantendo-se inalteradas parte da estrutura
organizacional vigente. Uma composição entre o "novo" e o "velho".
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A prefeita, por sua vez, se reunia com Fermino Fechio Filho para

acompanhar o andamento dos trabalhos, mas também recebia outros

Secretários que se posicionavam, a favor ou contra o encaminhamento do

processo.

Assim essa nova proposta de organização para a PMSP, mantinha

a estrutura atual ,com Secretarias Setoriais, mas criava as Subprefeituras,

enquanto expressão de governo local, que integraria todos os serviços

setoriais, a nível da região, conforme descrição a seguir:

• Os Subprefeitos e Secretários seriam auxiliares diretos do

Prefeito;

• As Subprefeituras responderiam pelo planejamento, coordenação

e execução das ações da Prefeitura na região;

• A ordenação das ações e serviços do poder publico municipal

passariam a se referenciar na existência de Subprefeituras;

• Estabeleceria um caminho de dupla mão no qual as

Subprefeituras poderiam planejar, desempenhar e coordenar a sua função em

consonância com o plano municipal de governo e ao mesmo tempo produzir

informações e subsídios que alimentassem e influíssem na elaboração do

referido Plano.

Esta proposta, introduzia na PMSP poucas mudanças estruturais,

pois as Secretarias seriam mantidas, e continuariam atuando dentro dos seus

projetos setoriais. No entanto, pretendia padronizar a divisão territorial de

trabalho das bases regionais das Secretarias.

O critério de divisão regional das secretarias não era único, cada

uma delas tinha a sua divisão regional, ( Saúde: 10, Bem Estar Social: 17,

Educação: 5, Administrações Regionais: 20 ), algumas eram totalmente

centralizadas. Além disso, algumas atividades das secretarias seriam

descentralizadas para o nível regional e as Subprefeituras teriam maior

autonomia, dentro do seu âmbito de atuação para tomar as decisões.

Estava prevista também, a continuidade dos NRPs, com a

atribuição de fornecer informações, receber reclamações, encaminhar
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Assim, a proposta identificada como "Modelo Híbrido" não enfatizava

a necessidade de se ter um modelo estrutural acabado e completo, pois

alterando pouco as estruturas existentes, buscava-se viabilizar ações

progressivas de descentralização.

Por outro lado, o grupo da Aldaíza Sposati, passou a defender esta

proposta de transição, porque ela priorizava a constituição imediata e

formalizada, de fóruns regionais de governo ( que em grande medida coincidiam

com os NRPs), sob bases regionais comuns e preestabelecidas,

acompanhadas de um reforço técnico e estrutural.

QUEM GANHA E QUEM PERDE COM A PROPOSTA DE TRANSiÇÃO

Essa proposta de transição, mesmo sendo um "Modelo Híbrido", já

era um passo significativo no processo de descentralização, pois avançava na

questão da territorialização padrão, além de descentralizar maior poder

decisório partilhando-o com os Subprefeitos. Politicamente, era um passo na

redefinição dos poderes dentro da Prefeitura.

Assim , os Secretários perceberam que no médio prazo iam perder

poder, os Administradores Regionais iam ganhar poder, fortalecendo o Partido,

e a Prefeita Luíza Erundina viu que essa nova composição de poder poderia

resultar numa composição de governo que não interessava a ela. Neste

sentido, é importante novamente retomarmos como foi a sua composição de

governo. O secretariado e presidentes de autarquias foram escolha pessoal da

prefeita, e portanto, além de ter pessoas de sua confiança , os critérios foram

também técnicos - alguns Secretários e presidentes de autarquias eram

notáveis (Paulo Freire, Marilena Chauí) e técnicos independentes (Paul Singer,

Lúcio Gregori, Marta Campos, Giovanni di Sarno ) e alguns nem tinham uma

vinculação com o Partido ( Wildenson Matiello, funcionário de carreira. Já para

os Administradores Regionais, o critério foi mais político, do que técnico. Como

conseqüência, vários Administradores Regionais tinham uma linha de atuação

nitidamente diferente da Prefeita, pois estavam mais vinculados às propostas
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partidárias. Por isso, um fortalecimento das Administrações Regionais poderia

significar perda de capacidade de resolução no governo, ou seja, a Prefeita

poderia perder o controle sobre as atividades governamentais, colocando em

risco o seu futuro político.

Aldaíza Sposati, secretária das Admnistrações Regionais, ao

contrário dos outros secretários, tinha interesse no incremento do processo de

descentralização, que fortaleceria a sua posição como chefe dos Subprefeitos.

Assim, depois de perceber que 'a tendência centralizadora era mais forte,

resolveu aliar -se ao secretário da Administração , Fermino Fechio Filho, na

defesa da proposta da Secretaria Executiva, embora tivesse algumas ressalvas

ao "modelo híbrido". Os NRPs também passaram a apoiar a proposta da

Secretaria Executiva, fazendo plenárias de discussão para fortalecê-Ia.

A proposta de transição foi apresentada à Prefeita e discutida, em

Seminário de Governo, realizado em 20/06/90, no Corpo Municipal de

Voluntários, com a presença do Secretariado, Vereadores do PT, Executiva do

Diretório Municipal do PT e Administradores Regionais. Após a apresentação

dessa proposta, houve uma fortíssima polarização. Ou seja, apesar dessa

proposta ter sido discutida com todas as instâncias de governo, central e

regional, não havia consenso, vários setores achavam esta proposta viável,

mas tinham algumas ressalvas que foram colocadas neste dia, parte das

. ressalvas a favor, e parte contra.

Os Administradores Regionais e o Partido, defensores do modelo

descentralizado, tinham ressalvas a favor dessa proposta, ou seja não era o

modelo ideal mas era um caminho. Aldaíza Sposati, representando os

interesses dos Administradores Regionais fez um discurso enfático no sentido

da descentralização, marcando posição, acirrando as divergências com a

Prefeita, que acabou culminando na sua demissão alguns meses depois.

Entre os secretários, uns apoiavam a proposta ( SAR, SMS,

SEBES, SME, ), outros eram contra ( SEMPLA, SMF, SGM ), outros ainda não

se posicionaram. A Prefeita não se posicionou neste dia.
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Os técnicos da Secretaria Executiva estavam confiantes na

aceitação da proposta de transição, pois contaram com o apoio do consultor

Peter Spink que reforçou a apresentação dando um parecer favorável a

proposta.

Durante quinze dias, a Prefeita conversou com a equipe de governo

e conversou novamente com a Secretaria Executiva. Finalmente, bateu o

martelo e pôs um fim a esse impasse. Decretou o fim dos NRPs e o fim dos

trabalhos na Secretaria da Administração, gerando um enorme problema nos

NRPs, que já contavam com uma dinâmica avançada em várias regiões.

Na realidade, o conjunto de expectativas em relação a Reforma

Administrativa tinha se canalizado nas propostas encaminhadas ao Executivo,

pois foi um processo, e este era o momento de definição dos rumos da

descentralização. Mas a prefeita, ao rejeitar essa proposta, e decretar o fim dos

NRPs, negou todo um processo de negociação que vinha sendo construído em

torno da viabilização da descentralização em sua gestão, mostrando a

contradição de um discurso democrático e popular e uma prática autoritária e

centralizadora. A Prefeita, ao justificar a retirada dessa proposta, declarou:

"não é esse o processo que eu quero" 9, e instituiu a Secretaria Especial de

Reforma Administrativa (S.E.R.A), que à partir daquela data , passaria a

coordenar o processo de Reforma Administrativa.

A contradição entre a prática do governo petista e o discurso, se

torna evidente, quando se declara nos documentos sobre o Reforma

Administrativa em São Paulo, as intenções governamentais:

"A Reforma da Administração Pública em São Paulo foi definida

como prioridade de governo desde o início da gestão da Prefeita

Erundina u (SERAlPMSP)

" (...) Poderia o governo ter decidido pelo envio à Câmara Municipal

de um Projeto de Lei criando as Subpréfeituras que significasse, por

9 Entrevista, julho/96
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exemplo, uma simples adequação da alual descentralização

administrativas às disposições genéricas da Lei Orgânica.

A opção do governo, foi, contudo a de perseguir o caminho da

democratização do poder na cidade, modernização da estrutura

e valorização do servidor público. Tratava-se, portanto de definir

os contornos de uma verdadeira Reforma do Estado, no âmbito do

Município de São Paulo. (...)

A definição do governo pelo caminho mais ousado exigiu da Prefeita

mais uma vez a sinalização de que a Reforma era prioridade política

de governo e deveria ser assumida enquanto tal. Por essa razão, em .

agosto/90 foi criada a Secretaria Especial de Reforma Administrativa

com o objetivo de coordenar os trabalhos e levar adiante o processo

de Reforma" (SERA/PMSP).

Assim, a Reforma Administrativa foi inviabilizada p~rque ameaçava o

poder da prefeita, que percebendo isto, resolveu mudar a arena decisória do

processo de formulação da proposta, reassumindo o comando da Reforma.

Embora o discurso continuasse apontando como prioridade a "Reforma da

Administração Pública", a decisão da prefeita foi pela construção de um modelo

estrutural para a PMSP, abrangente, genérico, e com propostas radicais de

mudança de poder , que serviria mais para marcar posição de um proposta

inovadora na sua gestão, do que para efetivação e implantação de alguma

mudança estrutural significativa.

Segundo Sennes, nunca se teve dúvida do "timing" necessário a

implantação dessa proposta radical, que invariavelmente apontava para um

horizonte em termos de 8 a 1O anos , sendo este um forte argumento

bloqueado r de qualquer ação mais concreta. Pois, em termos políticos, era de

pouca valia detonar um processo cujos resultados se dariam no longo-prazo. (

SENNES, 1992: 8).
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III

TERCEIRA FAS\E: A DEFINIÇÃO DO

PROJETO DE LEI

ATORES, MECANISMOS DE DECISÃO E CONFLITOS

Na terceira fase do processo de Reforma Administrativa, a Prefeita

Luíza Erundina assumiu o controle da reforma, criando a Secretaria Especial

de Reforma Administrativa (SERA), em agosto/90 . Nomeou como secretário, o

chefe de gabinete da Secretaria de Finanças, Sérgio Rabello Tamm Renaut que

passou a trabalhar com uma equipe de assessores técnicos na definição da

proposta final que seria encaminhada a Câmara Municipal. Além disso, a

Prefeita designou o seu assessor de confiança, Ivan Neves, para acompanhar

o secretário da Reforma, na elaboração dessa proposta.

A Assessoria Técnica foi composta, por parte dos técnicos que

acompanharam o processo desde a primeira fase , mas da Secretaria

Executiva, somente Ricardo Ubiracci Sennes ficou até o final. Assim

compondo este novo grupo, havia seis técnicos de confiança do secretário da

Reforma, três consultores externos , e seis funcionários da prefeitura, que

foram destacados pelas secretarias para participar do processo de reforma na

primeira fase, e que continuaram na segunda fase como interlocutores da

Secretaria Executiva.

Ao iniciar os trabalhos a equipe já tinha com clareza um fator

limitante -o tempo para elaborar essa proposta - pois já estavam em meados do

segundo ano de governo. Conforme o consultor Peter Spink os alertara, o

primeiro e, principalmente, o último ano eram difíceis para efetuar mudanças,

por isso, ou se elaborava uma proposta em curtíssimo prazo, ou essa proposta

se tornaria inviável.
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Assim, a equipe não podia mais perder tempo com formulações.

Tinham que partir para o desenvolvimento da proposta. Iniciaram seus

trabalhos, desarticulando o apoio regional e desvinculando o pessoal das

Secretarias, passando a trabalhar mais a nível desse grupo, sem consultar

ninguém. Esse fato, acabou gerando descontentamentos dentro do grupo e na

própria equipe governamental. Uma das técnicas de confiança de Fermino

Fechio Filho, que fazia parte da Secretaria Executiva, iniciou os trabalhos na

SERA, mas acabou abandonando o processo, por não concordar com as novas

regras do jogo: o controle centralizado e dirigido das tarefas e a falta de

discussões com outros grupos que compunham a reforma.

Além disso, após a criação da Secretaria Especial de Reforma

Administrativa, todos os projetos de outras Secretarias que visassem reformular

a máquina administrativa ou descentralizar suas estruturas deveriam passar

pelo parecer da SERA , que passou a centralizar todas as decisões sobre

Reforma Administrativa na PMSP. Esse fato acarretou conflitos nos

encaminhamentos das Secretárias. A secretária das Administrações Regionais,

Aldaíza Sposati, bastante desgastada no processo de descentralização, diante

da impossibilidade de dar continuidade aos seus projetos, acabou deixando o

governo.

o secretário da Saúde também não conseguiu viabilizar a sua

Reforma de Saúde. Conforme documentos da Secretaria de Saúde , a

prioridade era implantar o Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de São

Paulo, assumindo integralmente as competências legais do município no setor.

A estratégia para viabilizar essa prioridade era elaborar um projeto de Reforma

Administrativa com a criação de Distritos Sanitários, enquanto sistemas locais

de saúde. Embora a Secretaria de Saúde já tivesse reorganizado os trabalhos

em função dos Distritos de Saúde, o projeto de reforma não foi encaminhado à
Câmara Municipal, pois estava aguardando a Secretaria de Reforma

Administrativa aprovar o seu projeto.
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A CONSTRUÇÃO DO NOVO MODELO ESTRUTURAL DA PMSP

Primeira Etapa

Na primeira etapa de construção da nova matriz, foi feita a análise

das competências legalmente definidas para todos os órgãos municipais,

tomando-se como base a Lei Orgânica do Município, as leis e decretos que

estabelecem as competências dos órgãos municipais e o Código do

Consumidor, com a finalidade de sistematizar todas as funções da Prefeitura.

As competências localizadas nos textos legais, foram reagrupadas

segundo duas grandes classificações:

1. Caráter centralizado ou descentralizado da competência.

Estabeleceu-se que o nível central seria responsável pela definição

das políticas municipais, das diretrizes globais que devem orientar a atuação da

administração municipal e pelo desenvolvimento e captação de novas

tecnologias de intervenção e atuação. As Subprefeituras seriam responsáveis

pelo desenvolvimento dos planos locais, pela operação e gerenciamento dos

serviços e obras municipais da região.

2. Identificação do objeto de trabalho ou função municipal a que se

refere a competência.

Constatou-se que na estrutura da PMSP havia um alto grau de

sobreposição de funções, ou que a mesma função estava repartida entre

diferentes unidades municipais. Assim, as competências levantadas foram

agrupadas segundo a função municipal a que se referiam e não como era

executada. As funções foram agrupadas por "Temas", que totalizaram 25,

identificados e organizados no quadro por ordem alfabética. São eles:

• Abastecimento - abrange as competências relacionadas ao

abastecimento de gêneros de primeira necessidade no município e

à defesa do consumidor.
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• Administração Municipal - refere-se às funções de organização

dos órgãos municipais e de organização do sistema de suprimentos.

• Bem Estar Social - engloba as ações relacionadas à promoção e

assistência social.

• Cultura - reúne as competências relacionadas à garantia do

exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura.

• Educação abrange todas as competências municipais

associadas ao ensino.

• Esportes- reúne as competências associadas às atividades

esportivas, ao lazer e à recreação.

• Executivo - reúne as funções específicas do Prefeito segundo o

estabelecido no LOM.

• Finanças - diz respeito às funções de arrecadação, guarda e uso

dos recursos financeiros municipais.

• Guarda Municipal - agrupa as competências de organização da

guarda municipal.

• Habitação - abrange as competências relativas à melhoria das

condições de habitação do munícipe e construção de moradias populares.

• Imprensa- engloba as funções de divulgação dos atos municipais

bem como de assessoramento às autoridades municipais nas suas relações

com os órgãos de comunicação.

• Informações Administrativas - estão incluídas aqui as atribuições

relativas à organização e gerenciamento das informações sobre a

administração municipal que poderiam ser chamadas de "informações meio",

como dados sobre as finanças municipais, o funcionalismo, o sistema de

suprimentos e outros afins.

• Informações Municipais - diz respeito a todas as informações

sobre a cidade que são registradas pelos órgãos da PMSP, tais como mapas

em geral, localização de equipamentos e prédios municipais, cadastros fiscais,

etc.
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Jurídico - reúne as competências relativas à garantia da legalidade

dos atos da administração municipal.

• Meio Ambiente - abrange as funções referentes à preservação,

conservação, defesa e melhoria do meio ambiente.

• Obras - Inclui as atribuições relativas a edificações de obras

municipais.

• Obras. Urbanas - diz respeito às obras de infra-estrutura urbana

que a PMSP realiza.

• Orçamento - reúne as funções de elaboração do orçamento, bem

como as relativas à execução orçamentária.

• Planejamento Governamental - diz respeito à elaboração e

acompanhamento do plano de governo.

• Recursos Humanos - abrange todas as funções relativas à política

de recursos humanos e à administração de pessoal.

• Saúde - engloba as competências relativas à garantia do bem

estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade.

• Serviços Municipais - reúne as competências relativas à serviços

de caráter urbano que visam atender a comunidade de forma geral sem que

haja usuários determinados.

• Serviço Militar - abrange as atividades desenvolvidas pelo

município em relação ao alistamento militar.

• Solo - ordenamento, uso e ocupação do solo - agrupa as

atribuições municipais que visam a organização e o controle da ocupação do

território do município, inclusive no que se refere às regras para construção e

uso das edificações e logradouros públicos.

• Transportes- congrega todas as funções referentes à organização

do trânsito e do sistema de transportes no município.

Segunda Etapa

Na segunda etapa, as competências associadas a cada tema foram

classificadas como centralizadas ou descentralizadas. No nível Central
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(Secretarias), caberia a definição das políticas municipais, das diretrizes globais

que devem orientar a atuação da administração municipal e o desenvolvimento

e captação de novas tecnologias de intervenção e atuação. No nível

descentralizado (Subprefeituras), caberia o desenvolvimento dos planos locais

e a operação e gerenciamento dos serviços e obras municipais da região.

A abordagem metodológica utilizada para a definição das

competências das Secretarias propostas no Projeto de Lei da Reforma

Administrativa baseou-se fundamentalmente no conceito de Tema, como

definido anteriormente, e não no simples agrupamento ou fusão das

competências das Secretarias como hoje estão concebidas, não havendo,

consequentemente, correspondência direta entre ambas. Isto significava que o

objetivo era tentar eliminar a fragmentação das atribuições das funções da

Prefeitura e também eliminar a duplicidade, a multiplicidade de atribuições em

diversos órgãos.
A estratégia política era enxugar as Secretarias que passariam a ter

uma função de estabelecimento de diretrizes gerais, normatização e

planejamento global das atividades da Prefeitura. Assim, as Secretarias teriam

uma função muito menor do que têm hoje, o que permitiu a· proposta de

diminuição no número de Secretarias.

Para a definição das competências pertinentes às Secretarias e

Subprefeituras, foram adotados alguns conceitos básicos que facilitaram a

compreensão da natureza, estrutura e funcionamento de uma organização, a

saber:
Organização: é uma unidade coletiva de decisão e ação, exigindo

para tanto um arranjo estrutural e operacional, que permita trabalho cooperado,

tendo em vista a finalidade que lhe é intrínseca. Em toda organização

encontram-se quatro grandes categorias de Unidades de Trabalho:

.Unidades-fim :são aquelas unidades que geram produtos e ou

serviços diretamente ligados à finalidade maior da organização;

. Unidades-meio: são as unidades que geram meios e recursos

que possibilitam a realização de todas as atividades da organização;
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. Unidades de Apoio: são as unidades que geram subsídios, ou

elementos que não são envolvidos e/ou consumidos nos processos de trabalho,

mas possibilitam às demais unidades a tomada de decisão e a realização de

seus propósitos;

. Unidades de Aconselhamento: são as unidades que elaboram

informações que servem de base para a tomada de decisão pelo próprio órgão

ou de terceiros.

A Prefeitura enquanto organização, tem por finalidade gerar

condições materiais e sociais de atendimento às necessidades, prioridades e

objetivos que a sociedade se propõe, em termos de níveis de qualidade de

vida, com base nos esforços e recursos legalmente à sua disposição. Para o

cumprimento de sua finalidade, a Prefeitura deveria dispor de quatro grandes

categorias de unidade de trabalho. Nesta perspectiva, as Secretarias - Fim

seriam aquelas cuja finalidade era assegurar a geração de produtos e serviços

através dos quais os planos institucionais da PMSP se operacionalizariam . As

Secretarias - meio, por sua vez, deveriam assegurar a disponibilização de

recursos e esforços necessários e corretamente dimensionados, em termos de

quantidade e qualidade, de modo que os Planos institucionais da Administração

Pública Municipal pudessem ser operacionalizados pelas suas unidades - fim.

Visando garantir, dentro do possível a globalidade das ações

municipais e tentando-se evitar a fragmentação histórica da abordagem dos

aspectos urbanos e sociais da cidade, foi proposta a reorganização das atuais

Secretarias, face à descentralização do poder político e administrativo no nível

das Subprefeituras, com conseqüente esvaziamento da execução e operação

de programas, atividades e serviços ao nível central.

Desta forma, as atividades - fim, passariam a se constituir, segundo

a proposta, em responsabilidade de duas grandes Secretarias Municipais: a do

Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e a do Desenvolvimento Social;

enquanto as atividades meio seriam exercidas por três outras Secretarias :

Secretaria do Governo Municipal, Secretaria Municipal da Administração e

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.
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Assim, a partir da metodologia usada na definição de competências

proposta anteriormente, foram definidos eixos norteadores da proposta de

modelo organizacional, classificados em funções meio e fim, traduzidas nas

seguintes Secretarias;

• Governo Municipal;

• Administração Municipal;

• Desenvolvimento Urbano;

• Desenvolvimento Social;

• Jurídico;

Estes eixos sintetizaram o conjunto de funções básicas exercidas

pela Prefeitura Municipal de São Paulo, permitindo a organização dos Temas

citados anteriormente segundo sua natureza mais ampla.

Assim , a Secretaria do Governo Municipal englobou as funções

de decisão do Governo Municipal, cujos atos são de responsabilidade exclusiva

do Prefeito. Logo, somente a família temática Executivo integrava esse conjunto

de atribuições.

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

abrangeu funções que garantam não só a qualidade de vida urbana e

integração das funções econômicas, políticas e sócio culturais da cidade, como

a valorização, recuperação do patrimônio histórico, cultural e da paisagem

urbana. Foram incluídas nesse conjunto de funções as seguintes famílias

temáticas:

• Meio Ambiente;

• Obras (edificações municipais);

• Obras Urbanas (obras de infra-estrutura) ;

• Serviços Urbanos;

• Solo: ordenamento, uso e ocupação;

• Transporte;

• Habitação.
A Secretaria de Desenvolvimento Social visou garantir a

prestação de serviços essenciais à população, na perspectiva de mudança
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qualitativa ~o perfil sócio-econômico, político, cultural e do nível de organização

e participação da população. Nesta ótica, incorporaram as seguintes famílias

temáticas:

• Abastecimento;

• Bem-Estar Social;

• Cultura;

• Educação;

• Esporte;

• Saúde.
A Secretaria Municipal de Administração exerceu as funções

inerentes ao gerenciamento das atividades econômicas, financeiras e

. administrativas no conjunto da Administração Municipal, compreendendo

também aquelas relacionadas ao sistema de informações para planejamento e

controle da gestão municipal. Foram incluídas nessas funções os seguintes

temas:

• Finanças;

• Orçamento;

• Planejamento;

• Informações Administrativas;

• Informações Municipais;

• Recursos Humanos.

A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos teve a finalidade de

assegurar a todas as unidades da Prefeitura, o desempenho jurídico correto,

além de defender os interesses do Município, em juízo ou fora dele, e perante

terceiros. Incluiu somente o tema jurídico.

Ficou definido que às Subprefeituras caberia exercer as funções

definidas para as Secretarias a nível regional, ficando sob sua responsabilidade

o planejamento, gerenciamento e execução dos produtos e serviços de forma

descentralizada.

Considerou-se que a atual estrutura organizacional da Prefeitura,
implicava na fragmentação dos objetos de ação municipal. Isto dificultava a
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ação articulada e planejada na cidade como um todo, enquanto uma unidade

territorial com múltiplas funções e diferenças regionais. A pouca flexibilidade da

estrutura não permitia adequações às mudanças de perfil e volume de

demandas e crescimento da cidade.

Assim, o agrupamento de funções e a estrutura organizacional

proposta baseou-se na necessidade, possibilidade e capacidade de

cooperação, face a natureza mais ampla das ações a serem exercidas em

conjunto dentro de cada Secretaria ou na Subprefeitura. Pretendeu-se desta

forma, garantir a global idade das ações municipais, evitando-se a apontada

fragmentação histórica dos aspectos urbano e social da cidade.

Estruturação das Subprefeituras

1. Pressupostos

O modelo de Subprefeituras proposto ( conteúdo, número e

delimitação) orientou-se com o objetivo de ampliar a racionalidade no

aproveitamento de recursos materiais e humanos, a eficiência na gestão, a

ampliação do acesso a bens, serviços e informações, a democratização do

processo de decisão.

Nestes termos, tanto o seu número quanto a sua delimitação se

apoiaram em princípios institucionais, administrativos e urbanísticos que

partiam de um mesmo embasamento e concepção.

2. O modelo estrutural

O modelo estrutural proposto para a Prefeitura pautou-se por

algumas premissas essenciais que, no tocante a caracterização das

Subprefeituras, previa a descentralização real da autoridade técnico-

administrativa, dotando as Subprefeituras da necessária infra-estrutura para

responder pela Administração Municipal, ao nível da respectiva região.

Considerando o montante de recursos disponíveis na cidade, só

seria viável contar com um número relativamente reduzido de Subprefeituras,

sob pena de pulverizar e tornar inoperantes os recursos existentes. Por outro
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lado, considerando a diversidade de demandas da cidade, com características

diferentes , conforme a região, poderia ganhar qualidade na prestação de

serviços e, ao mesmo tempo, conseguir um número não tão reduzido de

subdivisões, contemplando as diferenças regionais com estruturas de serviços

diferenciadas e quantificadas.

3. Gerência integrada

O projeto de Reforma Administrativa definiu as Subprefeituras como

estruturas descentralizadas, com o poder decisório próximo da população e

gerência integrada dos vários serviços municipais, visando a percepção mais

ágil das demandas populares e atendimento mais adequado às características

próprias de cada região.

Nesses termos, um dos seus objetivos era a integração e a eficiência

na prestação dos diferentes serviços municipais. Visando atender a esse

objetivo começou-se a pensar nos limites das Subdivisões, incompatíveis

enquanto limites e/ou agregações - distritos e subdistritos, divisões de rendas

imobiliárias e cadastro, subdivisões de saúde, de educação, de bem estar

social, de habitação e Administrações Regionais.

Assim, ficou evidente a necessidade de encontrar um critério global,

objetivo, uma divisão territorial, que permitisse organizar os recursos

disponíveis de modo mais racional e eqüitativamente favorável à prestação dos

serviços que cabiam à Prefeitura. Para tal, mostrou-se necessário uma

complexa e criteriosa composição dos múltiplos aspectos que caracterizavam

as áreas da cidade.

Isso implicou também, em delimitar Subprefeituras que

incorporassem distritos inteiros, ou seja, que se compunha de uma agregação

de distritos, dentro da perspectiva de unificação de todas as bases ,territoriais

do município, para os mais diversos fins institucionais, administrativos, base de

dados, etc,
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4. Aporte urbanístico

O Plano Diretor proposto para São Paulo, ao estabelecer o

planejamento em dois níveis, pensou a cidade como uma unidade global, ao

mesmo tempo que assegurou espaço para as especificidades e óticas locais.

Esse mesmo princípio foi adotado pelo conjunto da Reforma Administrativa não

só no tocante ao planejamento físico, mas a todo planejamento e

estabelecimento de políticas setoriais. Isso permitiu a integração entre os

recortes setorial e regional, bem como entre as percepções e prioridades

globais e locais.

5. Uso da Cidade e identidade regional

Além dos pontos anteriores, foi considerado na formação territorial

das Subprefeituras, a condição de identificação dessa unidades como

territórios pela população. Para tanto, foi necessário uma análise da dinâmica

urbana, do processo de utilização e referências na cidade.

Considerando-se o porte de São Paulo, essa análise revestiu-se de

um caráter macro. Na inviabilidade de uma investigação de caráter

antropológico quanto às referências e espaços mais freqüentados, avaliou-se

em números absolutos a quantidade de viagens atraídas por região.

Considerou-se a escala da cidade como um todo, não a escala do pedestre,

mas o grande deslocamento, em sua maior parte motorizado.

Em termos metropolitanos, admitiu-se que os pontos que mais

atraem viagens são necessariamente pontos referenciais importantes e bem

identificados pela população. Neste sentido, a metodologia adotada trabalhou

com dados da pesquisa Origem - Destino/8? do Metrô, bem como diversas

outras informações e dados levantados pelos estudos referentes ao Plano

Diretor.
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6. Metodologia adotada: indicação do número e localização

aproximada

Um primeiro levantamento da dinâmica urbana e de utilização da

cidade indicou as potenciais unidades agregadoras de regiões. A partir delas

aprofundou-se a análise, no sentido de estabelecer sua área de referência,

territórios que viriam a constituir as Subprefeituras.

Considerou-se que a possibilidade de usufruir uma cidade do porte

de São Paulo, estava condicionada à condições de mobilidade na cidade e a

oferta de serviços de modo multidistribuído nos bairros, próximo à moradia.

Considerou-se também, que a mobilidade era inversamente proporcional a

renda ( quatro vezes menor na faixa de renda baixa - ou a 8 SM de renda

familiar - o que representava 45% da população).

Assim, foi possível caracterizar três grandes tipos de Subprefeituras:

.1- Áreas no entorno de centros de porte, que atraem, durante o dia,

grandes· contingentes de população flutuante que acaba por

demandar nesses locais os mais diversos tipos de infra-estrutura e

serviços. São áreas com boas condições de urbanização, mas que

pelo uso intenso, requerem tratamento diferenciado .

.11- Áreas onde a população mais carente é predominante enquanto

moradora e usuária. São grandes extensões com infra-estrutura

incompleta, insuficiência de oferta de serviços e, via de regra, não

dispõem de um centro agregador de importância relevante .

.111-Áreas com urbanização consolidada, infra-estrutura completa e

presença de locais significativos, onde o local de implantação da

sede da Subprefeitura não chega a influenciar na dinâmica urbana já

existente.

Metodologicamente, partiu-se de uma análise que considerou uma

pesquisa realizada pela Empresa Metropolitana de Transportes (Pesquisa 00-

87 do Metrô), com o intuito de verificar os fluxos da população em diversas
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faixas horárias, o sentido desses fluxos, tempo de permanência, bem como a

população residente.
A seguir, considerou-se a infra-estrutura existente, número de

empregos, intensidade de uso e ocupação do solo, acessibilidade, referências

históricas, circunscrevendo finalmente os limites de Subprefeituras com o

conjunto de distritos que a compõe.
Nesses termos foram propostas 13 Subprefeituras, assim

caracterizadas:

Tipo I

• CENTRO, incluindo os distritos: 80 (Sé) , 09 (Bom Retiro), 57

(Pari), 10 (Brás), 14(Cambuci), 49 (Liberdade), 07 (Bela Vista), 26

(Consolação), 70 (Santa Cecília), 67 (República).

• OESTE 1, incluindo os distritos: 48(Lapa), 06 (Barra Funda),

61 (Perdizes), 39 (Jaguara), 90 ( Vila Leopoldina) , 40 (Jaguaré).

• NORTE 2 , incluindo os distritos: 71 (Santana), 51 (Mandaqui), 83

(Tremembé) , 38 (Jaçanã) ,84 (Tucuruvi), 94 ( Vila Medeiros), 91

(Vila Maria), 88 (Vila Guilherme).

• SUL 1, incluindo os distritos: 92 (Vila Mariana), 53 (Moema), 79

(Saúde) , 27 (Cursino), 33 (Ipiranga), 69 (Sacomã).

• SUL 2, incluindo os distritos: 72 (Santo Amaro), 15 (Campo Belo),

37 (Jabaquara), 22 (Cidade Ademar), 16 (Campo Grande), 59

(Pedreira).

Tipo 11
• NORTE 1, incluindo os distritos: 03 (Anhanguera), 62 (Perus), 41

(Jaraguá), 11(Brasilândia), 13 (Cachoeirinha), 73 (São Domingos),

64 (Pirituba), 29 (Freguesia do O), 50 (Limão), 21 (Casa Verde) .

• LESTE 1, incluindo os distritos: 65(Ponte Rasa), 28 (Ermelindo

Matarazzo), 89 (Vila Jaccuí), 76 (São Miguel), 43 ( Jardim Helena),

86 (Vila Curuça), 35 (Itaim Paulista).
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• LESTE 2, incluindo os distritos: 05 (Artur Alvim), 36(ltaquera), 47(

Lageado), 24(Cidade Líder), 58 (Parque do Carmo), 46( José

Bonifácio), 31(Guaianazes), 25 (Cidade Tiradentes).

• LESTE 3, incluindo os distritos : 04 (Aricanduva), 78 (

Sapopemba), 75 (São Mateus), 77 (São Rafael), 32 (Iguatemi).

• SUL 3, incluindo os distritos: 81 (Socorro), 23 (Cidade Dutra), 30

(Grajaú), 56(Parelheiros), 52 (Marsillac).

• SUL 4, incluindo os distritos: 17(Campo Limpo), 85(Vila Andrade),

19 (Capão Redondo), 45 ( Jardim São Luis), 42(Jardim Ângela).

Tipo 111

• OESTE 2 , incluindo os distritos : 02(Alto de Pinheiros), 63

(Pinheiros), 44(Jardim Paulista), 66 (Raposo Tavares), 68 (Rio

Pequeno), 12 ( Butantã), 96 ( Vila Sônia), 55 (Morumbi), 34 (Itaim

Bibi).

• LESTE 4, incluindo os distritos: 08(Belém), 82(Tatuapé), 60

(Penha), 18 (Cangaíba), 93 (Vila Matilde), 20(Carrão) 87 (Vila

Formosa), 74 (São Lucas), 95 (Vila Prudente), 01 ( Água Rasa), 54

(Moóca).
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ORGANOGRAMAS DO NOVO MODELO ESTRUTURAL DA PMSP
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE TRANSiÇÃO E A

PROPOSTA ENCAMINHADA À CÂMARA MUNICIPAL

Conforme documento da Secretaria Especial de Reforma

Administrativa - SERA , em abril/91, o governo começou a estabelecer os

pontos fundamentais da estratégia para a transição. A primeira questão que

se colocava era a necessidade de aprovação do Projeto de lei pela Câmara

Municipal, como pressuposto para a implantação desse modelo. Além disso, o

encaminhamento do projeto à Câmara visava marcar posição e mostrar que

esse governo tinha propostas inovadoras e democráticas. Este fato é

destacado no documento, conforme transcrição a seguir:

ti A menos de dois anos do final da gestão e diante da imposição da

Lei Orgânica, devemos encaminhar o Projeto à Câmara o mais

rapidamente possível. A discussão na Câmara certamente

contribuirá para que a ofensiva do governo seja reconhecida como

iniciativa de grande envergadura política. É fundamental passarmos

a idéia de que s6 um governo como o atual (democrático e popular)

poderia apresentar uma proposta como esta.

O desprendimento dos governantes, a competência técnica e o
reconhecimento do papel da Câmara deverão ser visíveis à

população" (SERA, 1991: 3 ).

Além do envio do projeto à Câmara, outras ações deveriam ser

articuladas. Propunha-se um amplo plano de divulgação da proposta junto aos

servidores, movimentos populares, movimento sindical, e setores profissionais

ligados à Administração Pública e Planejamento Urbano, setores da igreja,

Zonais do Partido e realização de um Seminário Internacional sobre a gestão

descentralizada e o poder local, para ampliar a dimensão do tema, e mostrar s

visibilidade da execução do Projeto Democrático - Popular.
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Em relação à viabilização desse Projeto, a Administração tinha

clareza que a implantação do Projeto de Reforma exigia no mínimo, algumas

condições preliminares, sem as quais não seria possível fincar as estruturas

fundamentais para a materialização da nova organização municipal.

Essas pré-condições eram as seguintes:

• Novo Plano de Carreira;

• Novo Plano de Cargos e Salários;

• Plano de Informatização de Gestão de Pessoal;

• Orçamento/92 adequado às novas Diretrizes do projeto-de Lei da

Reforma;

• Desenvolvimento do Sistema Municipal de Informações:

• Inventário Geral da Reforma Administrativa (SERA, 1991: 04).

Após assegurar estas condições, previa-se que a implementação

técnica do projeto poderia ser dividida, em uma primeira fase, em 9 etapas com

duração de 6 meses, onde seriam detalhadas e definidas as estruturas da

Administração Superior, Secretarias Municipais, Colegiados e Subprefeituras,

bem como a Alocação de Pessoal, Procedimentos, Suprimentos, Orçamento,

Controle, Comunicação e Diversos.

Em relação a Descentralização Administrativa, as ações do governo

, no período de tramitação do Projeto de Lei, deveriam se orientar com a

perspectiva de intensificar a participação popular para que a população

estivesse articulada com o Projeto de Reforma Administrativa. Além disso, era

necessário orientar as medidas político-administrativas com as diretrizes da

reforma, a fim de fortalecer as estruturas descentralizadas da Administração

Municipal. Havia uma série de competências que podiam ser modificadas,

delegando-se sua responsabilidade para os órgãos regionais. Entretanto era

preciso tomar essas medidas, criar as condições para que elas fossem

executadas descentralizada mente.

Assim, em maio de 1991 o governo encaminhou o projeto de lei, à
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Câmara Municipal, propondo a reorganização Administrativa da Prefeitura,

extinção das 17 Secretarias existentes, criação de 5 Secretarias e 13

Subprefeituras.

Na exposição dos motivos, procurou-se justificar esse projeto,

primeiramente através do reconhecimento de que o modelo atual era

ineficiente, caro e inadequado às necessidades da cidade:

"Primeiro, a falta de flexibilidade da estrutura não permite sua

adequação às mudanças do perfil e do volume das demandas e do

crescimento da cidade. Segundo, a excessiva centralização dos

órgãos setoriais, só permitindo, na melhor das hipóteses, meras e

ineficazes desconcentrações. Terceiro, a setorização da estrutura

refletindo, com sérios gravames para o bem-estar da população,

uma visão fragmentária da realidade social. Por último, as

dificuldades impostas pelo modelo à participação popular na gestão

da cidade, em decorrência das distâncias, tanto organizacionais,

entre as populações mais carentes e os mais distantes e

inacessíveis centros de poder" (PROJETO DE LEI DA REFORMA

ADMINISTRATlVA, 1991: 03).

Nesta perspectiva, o Executivo apresentou o novo modelo estrutural

da Prefeitura e as premissas essenciais nas quais deveriam se pautar:

"(a) Descentralização real da autoridade técnico-admnistrativa,

dotando-se as Subprefeituras da necessária infra-estrutura para

responder pela Administração Municipal ao nível da respectiva

região; (b) definição clara do binômio autoridade/ responsabilidade

de todas as diferentes posições hierárquicas; (c) Flexibilidade

estrutural capaz de garantir a continuidade da ação municipal em

relação ao entorno turbulento e descontínuo, proporcionada

basicamente, pela instituição de coordenação e controle da ação de
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Governo, nos âmbitos central e regional; (d) instituição de

mecanismos de participação nas decisões do Governo, a nível

central e regional; (e) Instituição das equipes intersetoriais, atuando

nas bases, territoriais das Subprefeituras, favorecendo efetiva

aproximação com a população local; (f) Criação de mecanismos

institucionais asseguradores do contínuo aprofundamento e

especialização técnico-profissional, visando a qualidade dos produtos

e serviços municipais das véries áreas de especialidade; (g) Adoção

de mecanismos que assegurem a interseção da ação regional com

ação programática, essencial a uma prestação de serviços de

qualidade e compatível com as características das demandas locais;

(h) Definição de espaços institucionais ao nível de toda a

organização, garantindo suporte a um sistema municipal de

informação. ( PROJETO DE LEI DA REFORMA ADMNISTRA TlVA,

1991 :03).

Assim, ao longo da exposição de motivos procurou-se demonstrar

que com esta Reorganização da PMSP e criação de Subprefeituras, não se

procurava apenas dividir a cidade em partes autônomas, mas pressupunha

delegação de poder decisório e visava dar um tratamento às questões

regionais, de acordo com suas especificidades, com maior interação com a

população e a realidade local, buscando respostas mais rápidas da máquina

administrativa e maior transparência e fiscalização dos seus atos.

Ao avaliarmos a proposta do novo modelo de estrutura

organizacional da Prefeitura Municipal de São Paulo, não podemos deixar de

tecer algumas críticas em relação a coerência do que foi proposto na exposição

de motivos e a prática da gestão Luíza Erundina.

Por um lado, não questionamos a elaboração técnica dessa

proposta, do ponto de vista racional. Ao agrupar Secretarias com atribuições

dentro de uma mesma família temática, deu um tratamento mais racional à

estrutura organizacional da PMSP, e criou 13 Subprefeituras de modo a unificar
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o padrão de divisão regional que era totalmente aleatório. Mas, por outro lado,

a viabilização dessa proposta passava por desafios , que a Administração não

tinha conseguido dar conta até o momento em que encaminhou o Projeto de lei

à Câmara Municipal, e nem até o final da gestão. Entre os desafios, podemos

citar os encaminhamentos técnicos necessários para viabilizar as mudanças, o

processo de transição ao modelo descentralizado e a criação de formas de

socialização do poder, ampliando os canais de participação dos cidadãos nas

decisões governamentais através dos Conselhos de Representantes.

Em relação aos encaminhamentos técnicos, relacionados no Projeto

de Implantação, era necessário viabilizar um novo Plano de Carreira, Cargos e

Salários, a informatização da Gestão de Pessoal, assim como outras medidas

racionalizadoras na máquina, que eram imprescindíveis para a implantação do

novo modelo. Embora existissem discussões e planos, nada foi efetivado, pois

os projetos de racionalização da máquina municipal dependiam da aprovação

da Câmara Municipal. A opção do governo foi aguardar a Câmara apreciar,

deliberar e aprovar a proposta da nova estrutura da PMSP e de criação de

Subprefeituras, estabelecendo efetivamente o seu papel, para depois

encaminhar outros projetos de mudança ao Legislativo.

Em relação à descentralização administrativa , apesar do discurso

apontar para a descentralização, observou-se que os projetos, assim como os

conceitos e pressupostos de ação a nível local foram bastante diferenciados no

conjunto da prefeitura. Além disso, o caso dos NRPs e do Modelo Híbrido

demonstraram que não havia disposição do governo em desencadear um

processo de descentralização, com redivisão de poderes, como de fato não

ocorreu.

Em relação ao tema Participação Popular, a administração petista

também não conseguiu avançar, porque não existia clareza de como promovê-

la dentro dos espaços institucionais vigentes, e do seu papel no

encaminhamento das decisões governamentais. Um exemplo desse fato, foi o

orçamento de 90, quando se criaram expectativas na população através de um

processo de participação bastante intenso, mas que não se configuraram em
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ações concretas. Já no orçamento de 91, a estratégia foi de não criar falsas

expectativas assumindo apenas um caráter de consulta, tendo como objetivo

apenas democratizar o conhecimento dos instrumentos que estavam na base
orçamentária. O próprio fórum dos NRPs, teve um processo de participação

popular intenso, mas que não foi reconhecido pela Administração, como um

canal legítimo de reivindicação popular.
Ass I111 , pudemos constatar que a Administração petista não

conseguiu vencer o desafio de promover uma Reforma Administrativa conforme

se propunha, nem nos moldes tradicionais, que implicaria apenas a

racionalização de procedimentos e estrutura, e muito menos a promoção de

uma verdadeira "Reforma de Estado", no âmbito do município de São Paulo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA 1°. PARTE

o governo Luíza Erundina, desde o início do mandato, enfatizava

a necessidade de se promover uma ampla Reforma Administrativa, que não se

limitasse apenas a uma simples reestruturação da máquina administrativa, mas

a - uma mudança na correlação das forças políticas do Município, que

propiciasse uma nova relação entre o Estado e a Sociedade. Mas a

recuperação do processo de Reforma Administrativa demonstrou que além da

falta de clareza de como promover essa Reforma Administrativa, existiam

divergências, tanto no conteúdo da proposta., como na forma de

encaminhamento.

Na realidade, tanto o processo de definição da proposta, como o

sua viabilização, passavam por desafios de profunda complexidade. Ao longo

de dois anos e meio de gestão, a reflexão sobre a descentralização implicou em

diferentes propostas, não havendo consenso entre as Secretarias Municipais no

modelo a ser adotado. A primeira fase do processo de Reforma Administrativa,

conforme já relatamos, não propiciou a formulação de uma proposta, pois foi

uma fase mais de levantamento e diagnóstico da máquina e discussões gerais,

embora existissem grupos de pressão, principalmente os NRPs , composto

pelas Administrações Regionais, bases partidárias, movimentos populares, que

enfatizavam o incremento da descentralização e implantação dos Governos

locais' . Já na segunda fase, o grupo encaminhador da Reforma Administrativa

apresentou uma proposta de um "Modelo Híbrido" que propunha a criação das

Subprefeituras, dando maior poder decisório para o nível local, sem alterar

muito a estrutura existente. Ou seja, as Secretarias continuariam com seus

projetos setoriais mas o nível regional teria maior autonomia para tomar

decisões e viabilizar a participação popular.

No entanto, a Prefeita não aceitou negociar com esses grupos.

Decretou o fim dos NRPs e do arranjo instituído para formular a proposta de

Reforma Administrativa na primeira fase, instituindo a Secretaria Especial de
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Reforma Administrativa, para elaborar o projeto final, com um grupo de

técnicos e consultores externos.

A Prefeita assumiu o compromisso com a implantação de uma

Reforma Administrativa, somente após um ano e meio de gestão, definindo

que O novo modelo estrutural para a PMSP, teria duas instâncias : uma central

e outra regional. O nível central, onde estariam as Secretarias, ficaria

responsável pela definição de políticas municipais, das diretrizes globais que

deveriam orientar a atuação da administração municipal e o desenvolvimento

de novas tecnologias de mtervenção e atuação .0 nível local, onde estariam as

Subprefeituras, ficaria responsável pelo desenvolvimento dos planos locais e a

operação e gerenciamento dos serviços e obras municipais da região.

Assim, ao descrevemos e analisamos minuciosamente cada fase do

processo de Reforma Administrativa, levantando os diversos interesses e

conflitos verificamos que o processo decisório de formulação desta proposta foi

marcado por contradições e ambigüidades, onde o discurso e a prática, muitas

vezes se contrapunham. Considerando principalmente as intenções declaradas

desta Reforma, constatamos que as dois temas centrais desta proposta - a

descentralização e a participação popular - não tiveram avanços significativos

na prática governamental. Em primeiro lugar, não se conseguiu lidar com as

questões de poder que o processo de descentralização pressupunha : a

delegação de poder, embora estivesse no discurso, a prática mostrou o quanto

a administração Erundina foi contraditória neste aspecto. Em segundo lugar,

existia a dificuldade em conseguir negociar as propostas com os vários

interlocutores e grupos de pressão. Neste aspecto, embora tenha-se declarado

a importância de uma ampla participação dos servidores e da sociedade civil,

para que esse processo não fosse apenas técnico, o que se verificou na

prática, foi uma total inabilidade para lidar com esses grupos, resultando na

exclusão desses atores na definição da proposta final.

A proposta final, propondo uma Reorganização Estrutural da PMSP ,

foi encaminhada à Câmara Municipal em maio/91 e embora o discurso inicial

do governo em relação aos objetivos da reforma tenha se mantido - a
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democratização do poder na cidade, modernização da estrutura e valorização

do servidor público - os encaminhamentos para a viabilização dessas

propostas na prática governamental foram muito lentas, não tendo conseguido

concretizá-Ias.

Na realidade existiam alguns encaminhamentos que poderiam ter

avançado na administração, mesmo antes ou sem a aprovação do projeto de

Reforma Administrativa, para poder viabilizar essa proposta, tanto em termos

técnicos como políticos. A análise destes encaminhamentos mostram grandes

esforços , mas poucos resultados concretos. Podemos citar, por exemplo, a

definição de uma política de Recursos Humanos, com a viabilização do Plano

de carreira, Cargos e Salários, uma política de informatização , na gestão de

pessoal, finanças, suprimentos, serviços , etc. Por outro lado, existiam as

dificuldades em promover avanços na participação popular, no relacionamento

com os servidores, e com o próprio partido.

A explicação para as ambigüidades do processo decisório na

formulação da proposta de Reforma Administrativa, pode ser encontrada na

própria contradição vivenciada pelo PT desde a sua formação.

O PT é um partido híbrido - de classe e de massa

simultaneamente - e tem uma composição muito heterogênea: remanescentes

da luta armada contra a ditadura, remanescentes de outros partidos e grupos

de esquerda com tradições formadas nos anos 20, 30, 50 e 60; remanescentes

da luta não armada contra a repressão dos anos 70; gerações mais jovens que

se agregam a esses vários remanescentes da esquerda; grupos provenientes

de diversas linhas de idéias e de ações da Igreja; grupos provenientes de lutas

em movimentos sociais (educação, etnia, saúde, ecologia, violência, direitos

humanos); centenas de simpatizantes da classe média (intelectuais, artistas,

micro, pequenos e médios empresários) , todos juntando forças com o núcleo

original, mais expressivo e mais forte do Partido, isto é, os integrantes dos

movimentos sindicais de oposição à ditadura . Mas, a própria composição do

PT, traz um modelo de organização para o partido que é contraditório com as

suas proposições:
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• os integrantes do PT, provenientes de várias linhas de esquerda,

embora heterogêneas entre si, fortalecem uma mesma tradição organizacional,

a leninista.

• os integrantes do PT, provenientes dos movimentos populares

ligados à Igreja, trazem para o Partido a única tradição que conhecem, a do

modelo hierárquico, vertical e centralizado da própria Igreja.

• os integrantes do PT, provenientes dos movimentos sindicais,

trazem para o partido o único modelo de que dispõem como tradição, qual seja,

o modelo tutelado, hierárquico e centralizado da organização sindical

produzida pelo Estado Novo.

• os integrantes do PT, provenientes da classe média, trazem uma

concepção fluida da luta de classes, uma imagem pouco clara da democracia,

um desejo de forte coloração anarquista que, por não ter raízes profundas nas

velhas tradições anarquistas de São Paulo, produzem o efeito conhecido no

PT como "Light" ( isto é, insubmisso ao modelo leninista e ao modelo da

comunidade eclesial de base, mas também desprovido de consistência teórica

e prática para propor um outro modelo de organização para o partido).

Assim, o PT possui a estrutura vertical e centralizada dos partidos

leninistas, entrando em contradição com a composição do partido, seja no seu

aspecto de composição híbrida (classe/massa), seja no seu aspecto de

heterogeneidade de tradições políticas e sociais ( tendências políticas e

ideológicas). Embora existam esforços ( reais, bem-intencionados, sinceros)

feitos para afirmar e praticar a democracia interna, esta não consegue ser

implantada, porque a estrutura/organização na qual esse funcionamento se

realiza não é democrática nem propícia a democracia, pois é vertical e

centralizada, operando por controle e fiscalização e não por discussão, conflito,

deliberação, rodízio e consenso.
Em outras palavras, a estrutura impede o exercício da função

democrática. Por um lado, a tendência a fortalecer a centralização sob pretexto

da manutenção e crescimento do partido no nível nacional e para ajudá-lo

contra forças externas adversas e desagregadoras, aumentando o controle
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ideológico e de ação dos filiados, sobretudo daqueles em maior evidência

pública. Por outro, a incapacidade crescente para lidar com a pluralidade e

heterogeneidade que lhe são constitutivas , tendo como única forma para lidar

com essa peculiaridade aquela que é pior de todas porque escamoteia as

divergências e diferenças reais: a forma das barganhas entre grupos para a

composição das direções partidárias , assim como a farsa dos encontros,

convenções e congressos do partido que expõe teses e idéias que jamais serão

discutidas e levadas a sério pela totalidade do partido, imaginando ser isso a

democracia partidária 10.

Como conseqüência dessa difícil composição, o PT passou a ter um

duplo discurso, o "socialista" (enquanto partido de classe) e o "social-

democrata" (enquanto partido de massa) duplo discurso esvaziado porque

ninguém mais sabia o que era o socialismo e a social. democracia. Por outro

lado, para preservar a estrutura vertical e centralizada, passou a práticas de

cunho stalinista (repressão a militantes e grupos, segredos de cúpula, filtragem

da informação, uso da mídia para disputas internas e enfraquecimento da

posição dos adversários, desmoralização interna de pessoas, grupos e ·idéias

contrárias à dos grupos dirigentes).

Couto definiu a linha política originária do PT como pautada numa

lógica de partido movimentista, orientado mais para o encaminhamento de

reivindicações dos setores organizados (ou não), do que para a formulação e

implementação de políticas a partir do aparato governamental.

Além disso, destacou a relação conflitante entre a lógica governamental e a

lógica revolucionária da linha política do PT :

"Na medida em que esta última vem imbuída simultaneamente do

antiestatismo e de uma concepção política que coloca o "outro" como

inimigo, a lógica revolucionária nega tanto a função agregadora do

.....

10 "l3reve análise do PT na presente conjuntura". Documento de 'Proposta da SMC para o
plano de governo durante o biênio 1991-1992.
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partido governante, como a sua responsabilidade diante do aparato

governamental" (Couto, 1995: 89).

Assim, as contradições do processo decisório da Reforma

Administrativa no Governo Luíza Erundina refletem, no nosso entender, as

ambigüidades de um partido que ainda não conseguiu definir claramente os

seus objetivos e suas metas. Neste aspecto retomamos as idéias de Azevedo,

em relação às ambigüidades e contradições das orientações políticas e

ideológicas do PT, que acabaram se refletindo nas ações práticas dos

governantes petistas:

"Não há como, na atuação política, principalmente quando se

atingem - como o PT - postos e posições de governo, evitar escolhas

e dilemas que se impõem, cotidianamente, referidos a alternativas e

problemas concretos. Tais decisões quando tomadas com clareza

podem desagradar a uns ou outros, conforme a direção em que

apontem. Quando se caracterizam pela ambigüidade, pela

tergiversação, o risco é muito maior, o de desagradar a todos. Esta

última hipótese é a que tem se verificado no PT e decorre da não

definição precisa do projeto partidário, da não escolha por direções a
serem seguidas (...). A não opção tem arriscado igualmente a
unidade e a consistência partidária (...)" (AZEVEDO, 1995: 50).

Em relação ao processo de negociação com a Câmara Municipal, a

Administração Luíza Erundina também vivenciou essa relação de ambigüidade,

o que levou o Executivo a renunciar a vários projetos. Na segunda parte desse

trabalho pretende-se analisar a relação Executivo-Legislativo para

encaminhamento dessa proposta.
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2.° PARTE

o PROCESSO DE TRAMITAÇÃO DO

PROJETO DE REFORMA ADMINISTRATIVA

NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Após a Promulgação da Constituição de 1988 , o processo decisório

a nível municipal sofreu grandes mudanças, principalmente nas regras do

relacionamento entre o Executivo e o Legislativo - A Constituição de 1988

conferiu ao Legislativo maior poder decisório 11 .

Luíza Erundina assume o governo, exatamente quando essa nova

config uração pol ítico-i nstitucional entra em vigor e, "optando por não

estabelecer com os parlamentares nem um acordo fisiológico, em que a moeda

para a aprovação dos projetos de lei de interesses do executivo fosse a

transferência de recursos para os vereadores e lou suas bases polítíco-

eleitorais em troca de homologação dos projetos de seu interesse pelos

legisladores, o pacto homologa fório 12, nem um pacto programático com outros

partidos, a administração petista passou a contar com uma bancada

situacionista minoritária na Câmara Municipal. O executivo foi instado, portanto,

a negociar pontualmente cada projeto de lei que enviava à Casa, sendo

obrigado a refazer a maioria a cada momento de negociação" (COUTO, 1993:

18).
Luíza Erundina defendia a tese, desde as prévias do PT, que

implicaria, em primeiro lugar, num embate com a Câmara Municipal, criando ao

lado dela, um novo poder de massas, os Conselhos Populares.

11 Cláudio Gonçalves Couto fez um estudo sobre o processo decisório local na interação dos
Poderes Executivo-Legislativo, principalmente enfatizando as mudanças após a Constituição
de 1988.
12 COUTO, Cláudio Gonçalves. "A Homologação das iniciativas legislativas de interesse do
Executivo: um aspecto central da relação entre os poderes Executivo e Legislativo no Brasil".
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Acreditava-se que seria possível encontrar sustentação política

diretamente na sociedade, sem a intermediação das instituições políticas,

através dos conselhos populares. Esta postura inicial do governo Luíza
Erundina pode ser relacionada, por um lado, pelas concepções do partido, e por

outro , à fraqueza do Parlamento no ordenamento político brasileiro. Mas, com

o fortalecimento do Legislativo após a constituição de 1988 e diante da

necessidade de formular políticas em função de uma nova posição no cenário

político brasileiro- a de partido no governo - os vários segmentos petistas,·

principalmente aqueles que assumiram postos no governo tiveram que iniciar

um processo de mudança diante da democracia representativa no que tange ao

parlamento.
Nesta segunda parte do trabalho pretende-se, primeiramente,

analisar a tramitação do Projeto de Lei de Reforma Administrativa na Câmara

Municipal, para em seguida analisar a tentativa de negociação desta proposta.

Finalizando, procura-se explicar os motivos da paralisia decisória do Projeto de

Reforma Administrativa na Câmara Municipal, que inviabilizou a votação desse

projeto.
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IV

A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NA

CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA E COMPOSiÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

o Poder Legislativo municipal é exercido pela Câmara Municipal 13.

Compõe-se de vereadores eleitos diretamente pelos munícipes para uma

legislatura de quatro anos e funciona em períodos legislativos anuais e em

sessões plenárias sucessivas, para o desempenho de suas atribuições de

legislação, de fiscalização do governo local, de assessoramento do Executivo e

de administração de seus serviços.

Como órgão colegiado, a Câmara delibera pelo plenário, administra-

se pela Mesa e representa-se pelo presidente. No exercício de suas atribuições,

o plenário vota leis e demais atos normativos previstos na lei orgânica local; a

Mesa executa as deliberações do plenário e expede os atos da administração

interna; o presidente dirige a Câmara praticando os atos de condução dos seus

trabalhos, de administração de seu pessoal e de relacionamento externo da

instituição com outros órgãos e autoridades, especialmente com o prefeito,

praticando ainda, os atos específicos da promulgação de leis, decretos

legislativos e resoluções da mesa.

Assim, a Câmara é formada por vereadores, que reunidos,

constituem o plenário; dispõe de um órgão diretivo, que é a Mesa; mantém

comissões permanentes e , eventualmente, cria comissões especiais de

investigação, de estudos ou de representação social; e tem serviços auxiliares

com pessoal administrativo próprio.

IJ Y cr Mcircllcs (t 990)
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AS COMISSÕES PERMANENTES

Comissões permanentes são aquelas que a Câmara institui em seu

regimento, como órgãos internos e especializados da própria corporação, para

examinar e emitir parecer prévio a respeito das proposições que devam ser

objeto de discussão e votação do plenário. Tais comissões se compõem ,

necessariamente de vereadores em exercício, guardado na sua constituição,

tanto quanto possível, o critério de representação proporcional, a fim de se

manterem todos os partidos em pé de igualdade no estudo e pronunciamento

sobre os aspectos técnicos das proposições que tramitam pela Câmara.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de São

Paulo, de 26/04/91, Art. 39, as comissões permanentes, em número de 7 (sete),

tem as seguintes denominações e composição:

I - Constituição e Justiça, com 9 (nove) membros;

1\ - Finanças e Orçamento, com 7 ( sete) membros;

1\1 - Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, com 7(sete)

membros;

IV - Administração Pública, com 7 (sete) membros;

V - Atividade Econômica, com 7(sete) membros;

VI - Educação, Cultura e Esportes, com 7(sete) membros;

VII - Saúde, Promoção Social e Trabalho, com 7(sete) membros.

O parecer destas Comissões cingir-se-á ao assunto de sua

especialidade, sendo de alta valia para nortear o plenário na votação das

proposições, devendo informá-lo acerca da constitucionalidade e legalidade do

assunto em pauta, sobre a existência ou inexistência de recursos financeiros,

sobre a exiquibilidade da norma que se vai votar, bem quanto aos demais

aspectos técnicos que a proposição ensejar. As comissões poderão apresentar

emendas ou substitutivos sempre que forem necessários à perfeição do projeto

em exame.
Os pareceres das comissões permanentes não obrigam o plenário, e

o seu desacolhimento não infringe qualquer princípio informativo do
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procedimento legislativo, mesmo porque a proposição pode ser inacatável sob

o prisma técnico, e ser inconveniente e inoportuna, do ponto de vista político,

mas este aspecto é reservado à consideração e deliberação dos vereadores (

MEIRELLES, 1993: 475).

ANÁLISE DA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA

ADMNISTRATIVA NA CÂMARA MUNICIPAL

( P. LEI 234/91)

Cronograma de encaminhamento do Projeto de lei 234/91

DATA PROCEDIMENTO

16/05/91 Executivo encaminha P.lei 234/91 à Câmara Municipal.

27/05/91 Entrada do P.lei 234/91 na Comissão de Constituição Justiça.

05/08/91 Comissão de Constituição e Justiça emite parecer.

19/08/91 Entrada do P.Lei 234/91 na Comissão de Política Urbana.

14/10/91 Comissão de Política Urbana emite parecer.

22/10/91 Entrada do P.Lei 234/91 na Comissão de Administração Pública.

04/12/91 Comissão de Administração Pública emite parecer.

09/12/91 Entrada do P. lei 234/91 na Comissão de Finanças e

Orçamento.

03/02/92 A Comissão de Finanças e Orçamento não emite parecer, pois

os prazos legais já estavam esgotados, e encaminha P. lei 234/

91 a Assessoria Técnica da Mesa para entrar em discussão e

votação em Plenário.

31/12/92 O P. Lei 234/91, não foi colocado em pauta de discussão no

Plenário, até esta data.
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13/01/93 O Prefeito Paulo Maluf solicita o arquivamento do processo.

16/02/93 Aprovada a retirada e arquivamento desse processo.

Conforme cronograma de encaminhamento do Projeto de Lei na

Câmara Municipal, o processo de tramitação nas Comissões permanentes foi

muito lento, esgotando todos os prazos previstos no Regimento Interno da

Câmara, que estipula que cada Comissão terá no máximo 15(quinze) dias,

prorrogável por mais 8 (oito) dias pelo Presidente da Comissão, a requerimento

devidamente fundamentado.( Art. 63). Esse prazo poderá ser prorrogado caso a

Comissão Permanente julgue necessário solicitar ao Executivo informações - os

prazos estipulados anteriormente são suspensos por 30 (trinta) dias corridos,

contados da data em que for expedido o respectivo ofício, se o Executivo , dentro

desse prazo não tiver prestado as informações requisitadas ou, se a remessa das

informações vier antes dos 30 (trinta)dias corridos, será dado continuidade à

fluência do prazo suspenso. ( Art. 68 ) .

Na Comissão de Constituição e Justiça, o processo permaneceu por

100 (cem) dias, para opinar sobre o aspecto constitucional, legal e regimental das

proposições, pois não poderia tramitar pela Câmara sem o seu parecer. Mesmo

considerando que houve recesso dos vereadores de 30 (trinta) dias em julho e

que a Comissão solicitou informações ao Executivo, as mesmas retornaram em 9

(nove) dias, dos quais 5 (cinco) dias em julho, não se justificando a demora na

tramitação do processo. Por outro lado, o presidente dessa Comissão era

Henrique Pacheco, vereador do PT, assim como o seu relator Arselino Tatto.

Apesar da proposta ter sido aprovada pela Comissão, pois o parecer teve 6 votos

favoráveis (3 do PT, 1 do PV, 1 do PTB E 1 do POT) e 2 contrários, (1 do POS e

1 do PSDB), a análise do encaminhamento demonstra que os parlamentares

petistas não se empenharam para que a tramitação do mesmo fosse mais rápida, o

que beneficiaria o Executivo.

Na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, o

processo permaneceu por 56 ( cinqüenta e seis) dias. Foram solicitadas

informações ao Executivo, duas vezes, tendo as respostas retornado rapidamente
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_ o Executivo respondeu em 12 (doze) dias a primeira solicitação e em 9 (nove)

dias a segunda. Portanto, esta Comissão também ultrapassou o prazo legal para

emitir o parecer. Neste caso, tanto o Presidente , Bruno Feder (PDS), como o

relator, Andrade Figueira (PFL) eram oposição a Prefeita, e apesar do Executivo

ter detalhado minuciosamente as informações solicitadas, os mesmos fizeram

críticas ao texto do Executivo, solicitando novamente resposta para alguns dos

itens já formulados e após o retorno das informações, votaram por sua rejeição.

Mas, os parlamentares restantes deram parecer favorável , ( 1 do PSDB, 1 do

PMDB, 2 do PT e 1 do PV), considerando-se aprovada a propositura pela

Comissão.

Na Comissão de' Administração Publica, o processo permaneceu

por 43 (quarenta e três) dias. Também foram solicitadas informações ao

Executivo, que retornaram em 19(dezenove) dias, tendo praticamente cumprido

os prazos estipulados no Regimento Interno, apesar de terem realizado 8

audiências públicas. O parecer final, porém, foi pela apresentação de um

Substitutivo ao texto original, tendo 5 votos favoráveis ao Substitutivo (1 do PCB, 1

do PMDB, 1 do PDS, 1 do PL) e 2 votos contrários (2 do PT) .

A Comissão de Finanças e Orçamento, cujo presidente era o

vereador Jamil Achôa ( PMDB) , não emitiu parecer . Após o término do prazo

regimental, bem como do prazo de prorrogação, declarou que não foi possível

concluir a matéria e encaminhou o processo para Assessoria Técnica da Mesa

para aguardar entrar em pauta de discussão no Plenário. Mas até o final de 1992 ,

o Projeto de Lei não foi discutido e votado pelo Plenário.
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AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

A Comissão de Administração Publica, presidida por Luiz Carlos

Moraes Moura, vereador do PCB, promoveu em novebro/91, período que o

Projeto de lei passou por sua comissão, 8 (oito) audiências públicas na Câmara

Municipal de São Paulo, onde foram confrontados os vários interesses dos atores

envolvidos nesse processo. Estes se traduziram nas discussões e propostas

encaminhadas à Comissão de Administração Pública, resultando no parecer final ,

onde foi apresentado um Substitutivo ao Projeto de lei original.

Participantes das Audiências Públicas

A Comissão de Administração Pública era composta por 7(sete)

vereadores :

Presidente

Vice Presidente

Membros

Luiz Carlos Moura (PCB)

ítalo Cardoso ( PT)

Antônio Carlos Caruso ( PMDB)

José Viviani Ferraz (PL)

Oswaldo Giannotti ( PDS)

Tita Dias ( PT)

Ushitaro Kamia ( PSB)

As entidades representativas do funcionalismo municipal,

relacionados a seguir, compareceram nas audiências públicas para discutir e

encaminhar propostas sobre o Projeto de lei de Reforma Administrativa:

• Associação dos Procuradores .

• Sindicato dos Inspetores Fiscais.

• Sindicato dos Contadores.

• Sindicato dos Engenheiros e Arquitetos.

• Associação dos Bibliotecários.
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Associação dos Pensionistas do Instituto de Previdência Municipal

(IPREM) .

• Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

• Sindicato dos Médicos.

• Sindicato dos Motoristas.

• Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Civis.

• Sindicato dos Profissionais do Ensino Municipal do Estado de São

Paulo.

O Executivo era representado pelo Secretário Especial de Reforma

Administrativa, Sérgio Renaut, que apresentou e defendeu a proposta do Executivo

em várias Audiências Públicas. Em uma das Audiências, o Executivo contou com

a presença de quatro consultores externos ,que colaboraram na elaboração do

Projeto de lei:

• Pedro Jacobi : sociólogo, economista e planejador urbano, mestre em

planejamento urbano e Diretor do Centro de Estudos de Cultura contemporânea -

CEDEC e professor da Faculdade de Educação da USP.

• Azael Rangel Camargo : engenheiro civil, mestre em arquitetura e

mestre em urbanismo no Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris.

• Peter Kevin Spink : professor de Administração Pública da Fundação

Getúlio Vargas e Diretor Acadêmico da Fundação Getúlio Vargas.

• Werther Mayrard Krause : consultor em Administração Pública, ex-

funcionário da Prefeitura de São Paulo, onde trabalhou durante 40 anos. Participou

de diversos projetos de Reforma Administrativa na PMSP, especialmente no

projeto de criação das Administrações Regionais.
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Cronograma das Audiências Públicas e Participantes.

DATA / PARTICIPANTES

04/11/91

Esta Audiência foi solicitada pelo vereador Luiz Carlos Moura (PCB),

presidente da Comissão de Administração Pública, e contou com a presença dos

vereadores, membros da Comissão - Tita Dias ( PT) , Osvaldo Giannotti ( PDS) e

José Viviani Ferraz (PL) , e dos representantes das entidades de classe do

funcionalismo municipal : Associação dos Procuradores, Sindicato dos Inspetores

Fiscais, Sindicato dos Contadores, Sindicato dos Engenheiros e Arquitetos ,

Associação dos Bibliotecários e Associação dos Pensionistas do IPREM.

0711/91
Conduziu essa Audiência, Luiz Carlos Moura ( PCB), presidente da

Comissão de Administração Pública e contou com a presença do vereador Antônio

Carlos Caruso (PMDB), membro da Comissão, e da Vereadora Irede Cardoso

(PV), membro da Comissão de Constituição e Justiça. Foram ouvidas as seguintes

entidades : Sindicato dos Servidores Municipais, Sindicato dos Médicos,

Associação dos Procuradores, Sindicato dos Motoristas, Sindicato dos

Engenheiros e Arquitetos, Sindicato dos Servidores Públicos Civis e Sindicato dos

Inspetores Fiscais.

11/11/91
Conduziu essa Audiência o vereador José Viviani Ferraz (PL) ,

membro da Comissão de Administração Pública, onde foram ouvidas os

representantes das seguintes entidades: Sindicato dos Profissionais de Educação
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do Ensino Municipal de São Paulo, Associação dos Procuradores Municipais,

Sindicato dos Engenheiros e Arquitetos.

12/11/91

Conduziu essa Audiência o vereador Luiz Carlos Moura (PCB) com a

presença dos vereadores - membros da Comissão de Administração Publica -

Tita Dias (PT), ítalo Cardoso (PT) e Ushitaro Kamia ( PSB). Foi convidado o

Secretário Especial da Reforma Administrativa, Sérgio Renault, para responder aos

quesitos levantados pela Comissão. As entidades estavam presentes, mas não

tiveram a palavra, por isso não foram relacionadas.

14/11/91

Conduziu essa Audiência o vereador Luiz Carlos Moura (PCB) , onde

foram ouvidos os representantes das seguintes entidades: Associação dos

Procuradores, Sindicato dos Engenheiros e Arquitetos, Sindicato dos Contadores,

Sindicato dos Inspetores Fiscais, Sindicato dos Servidores Municipais. O vereador

Antônio Carlos Caruso (PMDB) só apareceu no final da audiência , onde teve a

palavra.

19/11/91

Conduziu essa Audiência o vereador Luiz Carlos Moura contando

com a presença de entidades do funcionalismo municipal e dos convidados do

Executivo - Sérgio Renault, Secretário da Reforma Administrativa, Peter Spink,

Werther krause, Pedro Jacobi e Azael Rangel Camargo , consultores externos e

Maria Lúcia Reftnelli Martins, Coordenadora do Grupo de Trabalho da Secretaria

de Planejamento . Participou desse debate a vereadora Irede Cardoso (PV), da

Comissão de Constituição e Justiça.
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22/11/92

Essa Audiência Pública, conduzida por Luiz Carlos Moura, foi

realizada para discutir a inter-relação entre a Reforma Administrativa ( PL 234/91)

e o Plano Diretor de São Paulo ( PL 2/91) . Participaram dessa reunião, os

representantes do Executivo :Maria Lúcia Martins, diretora substituta do

Departamento de Planejamento; Nádia Someti, assessora da equipe de

coordenação do Plano Diretor da SEMPLA; Flávio Villaça, diretor do Departamento

Normativo do Uso do Solo e o professor Celso Lamparelli. Também os

representantes da Comissão de Administração Pública : Tita Dias (PT), Italo

Cardoso (PT); e os representantes das entidades de classe do funcionalismo:

Associação dos Procuradores e Sindicato dos Engenheiros e Arquitetos.

26/11/91

Conduziu essa Audiência Pública, o vereador Luiz Carlos Moura ,

contando com a presença dos membros da Comissão de Administração Pública -

a vereadora Tita Dias (PT) e o vereador Antônio Carlos Caruso PMDB - do

Secretário Sérgio Renaut e dos representantes das entidades dos servidores -

Sindicato dos Engenheiros e Arquitetos, Sindicato dos Inspetores Fiscais e

Associação dos Procuradores.
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SíNTESE DO PARECER FINAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

o parecer final elaborado pela Comissão de Administração Pública 14

acabou retratando os vários interesses das entidades de classe do funcionalismo,

que apresentaram suas propostas nos debates das Audiências Públicas sobre a

matéria e nos vários relatórios e documentos encaminhados à Comissão de

Administração Pública.

Assim, primeiramente, a Comissão fez questão de enfatizar, no parecer,

a ligação desse Projeto de Reforma Administrativa com o Projeto do Plano Diretor,

justificando a resolução de analisá-Ias concomitantemente. Nesse sentido, a sua

explanação reforçava a idéia da importância do entrelaçamento entre o

planejamento e a execução em todas as unidades de ação governamental sobre a

cidade, desde o nível metropolitano até o nível local, para em seguida,

recomendar a instituição de um órgão central de planejamento, com "staff' técnico

permanente que atuasse como auxiliar técnico da cúpula decisória, envolvendo no

caso da Prefeitura do Município de São Paulo, o Prefeito e Secretários Municipais,

estes organizados em um ou mais conselhos de formulação de políticas públicas.

Sugeriu-se que o "staff' técnico em sua maioria, não poderia ser constituído por

cargos de confiança, seja da administração direta ou indireta, para

desenvolvesse uma cultura de planejamento no âmbito do

que se

aparelho

governamental.
Dando seqüência a esse parecer, foi analisado o Projeto de Lei

encaminhado pelo Executivo. Primeiramente, apontou-se na descrição das

estruturas e competências de cada Secretaria, algumas imperfeições e

redundâncias, entre as quais a duplicidade de funções e atribuições, como a do

Secretário Adjunto e a do Chefe de Gabinete. Foi sugerido a supressão do cargo

de Secretário Adjunto. Entre estas imperfeições, foi citado a incompatilização com

a própria Lei Orgânica do Município, onde se procurou sanar no substitutivo

proposto, alguns artigos que tratavam de maneira idêntica as responsabilidades

I') Diário Olicial do Município de São Paulo, 04 dez. 1991.
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das Secretarias de maneira geral , possibilitando a diluição das mesmas, mediante

interpretação restritiva ou ampliativa - artigos ( 20, 30, 49, 63 e 67).

A seguir questionou-se a quantidade das Secretarias, justificando que o

seu agrupamento temático tal como constava, geraria muitas dificuldades não só

com vistas às competências , como para o provimento de alguns cargos. Neste

sentido, considerou-se que a legislação orçamentária classificava as despesas

segundo as funções e estas eram áreas como Educação e Cultura, Transportes,

Saúde e Saneamento, Assistência e Previdência, Higiene. e Urbanismo, e

Administração e Planejamento, justificando assim, a possibilidade de haver até oito

Secretarias agrupadas, não só tematicamente , mas por suas macro-funções,

desmembrando-as das 5 propostas, sendo elas: a Secretaria de Educação, a

Secretaria de Transportes e a Secretaria de Finanças. Além disso, propôs-se uma

adequação da estrutura da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos aos ditames

da Lei Orgânica do Município, em especial ao seu artigo 87 e seu parágrafo único,

que dispõe sobre as atribuições privativas da Procuradoria Geral do Município.

Em relação aos cargos, recomendou-se a retirada do parágrafo 1°. do

artigo 89, que dispunha que poderiam ser criadas até 72 Supervisões em cada

Subprefeitura de acordo com as necessidades e características locais, justificando

que o Executivo, em audiência e nos informes dos quesitos, tinha colocado que o

projeto diminuiria a quantidade de cargos em comissão perfazendo

aproximadamente 5% (cinco por cento) dos 10.000 cargos hoje existentes.

Em relação ao número estabelecido para as Subprefeituras, propôs-se a

ampliação desse número de 13 (treze) - proposto no Projeto - para 20

Subprefeituras, justificando ter-se baseado nas afirmações dos técnicos, nas

audiências públicas, com larga experiência no planejamento urbano e vivência no

trato com os problemas da cidade, nas reivindicações dos vários setores - pela

manutenção das atuais 20 Administrações Regionais e seus limites - e no próprio

objetivo de descentralização.
Concluindo esse parecer foi apresentado um Substitutivo ao texto

original. Votaram favoravelmente a esse parecer, Luiz Carlos Moura. (PCJ3),
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Antônio Carlos Caruso (PMDB), José Viviani Ferraz (PL), Osvaldo Giannotti (PDS)

e Ushitaro Kamia (PSB) .

VOTO CONTRÁRIO AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Os vereadores do PT, ítalo Cardoso e Tita Dias votaram contra o

parecer apresentado pela Comissão de Administração Pública 15, alegando ser

totalmente nulo, por ter sido emitido fora do prazo regimental. Justificaram essa

posição descrevendo a tramitação desse processo na Comissão de Administração

Pública e alegando que o Presidente da Comissão tinha solicitado quesitos ao

Executivo sem consultar os membros da Comissão, não se aplicando portanto o

art 68 do Regimento Interno que suspende os prazos fixados pelo art.63 .

O caput do art 63, da resolução 02/91 (Regimento Interno da Câmara

Municipal de São Paulo) , estabelece que as comissões permanentes terão o prazo

de quinze dias para emitir parecer sobre qualquer matéria submetida a sua

deliberação. Este prazo pode ser prorrogado por mais oito dias.

Esse relatório, portanto, observava que tendo o Projeto de Lei 234/91

entrado na Comissão de Administração Pública em 22/10/91, o último dia do prazo

regimental da Comissão, computando-se a prorrogação, deveria ser 14/11/9, e

considerando que até esta data o relator não tinha sido designado, deveria ser

aplicado o disposto no artigo 64 da Resolução 02/91, ou seja, tendo se esgotado

todos o prazos previstos, o processo deveria ser encaminhado à Secretaria,

.mesmo sem parecer, com a justificativa da Presidência. No entanto, o presidente

da Comissão entendeu que o prazo expirava-se em 03/12/91, posto que o envio de

informações ao Executivo suspendia a fluência dos prazos fixados pelo art. 63.

Caberia total razão ao Presidente da Comissão, caso o pedido de informações

tivesse realmente sido solicitado pela Comissão, uma vez que esta tinha tal

atribuição.

IS Diário Olicial do Município de São Paulo, 04 dez. 1991.
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Finalizando o relatório, criticou-se o Presidente da Casa, afirmando que

o desrespeito ao Regimento Interno daquela Casa, ocorria com a total e ampla

conivência do Presidente da Câmara, Arnaldo de Abreu Madeira (PSDB), que

informado de todos esses fatos, omitiu-se, não tendo se pronunciado até aquela

data.

o DESFECHO DO PROJETO DE LEI DE REFORMA ADMINISTRATIVA

NA CÂMARA MUNICIPAL

A partir de fevereiro de 1992, o processo ficou parado na Assistência

Técnica da Mesa, aguardando entrar em pauta de discussão no Plenário , o que

acabou não acontecendo até o final daquele ano. O governo Luíza Erundina tinha

uma relação conflituosa com o Legislativo, conforme analisaremos posteriormente,

não propiciando um acordo entre as lideranças e o Presidente da Casa, para que

esse projeto fosse discutido e votado.

No início de 1993, o prefeito Paulo Maluf, em ofício dirigido ao

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Sr. Antônio Sampaio, solicitou a

retirada e conseqüente arquivamento de alguns projetos de Lei da administração

anterior, entre eles o da Reforma Administrativa.

O presidente da Casa, Antônio Sampaio (POS), levou esse ofício

para ser votado em plenário - na 7a
. Sessão Ordinária realizada em 16/02/93 -

quando houve um acordo das lideranças para a retirada desse projeto de Reforma

Administrativa, entre outros . Assim , após a aprovação desse ofício, o Projeto foi

encaminhado para arquivamento.

95



v
CONFLITOS E REPRESENTAÇÃO DE
INTERESSES: UMA TENTATIVA DE

,..,

NEGOCIAÇAO

As Audiências Públicas foram o espaço onde os atores afetados pelo

projeto puderam se posicionar e defender seus interesses. Os atores que

participaram dessa fase foram as entidades do funcionalismo, os representantes

do Executivo e os vereadores da Comissão de Administração Pública. O conflito e

os interesses foram evidenciados nos debates , onde cada um dos atores teve a

oportunidade de expressar suas idéias e críticas. Assim, neste capítulo pretende-

se analisar o posicionamento de cada um dos atores que participaram desse

processo, para entender porque o Executivo não conseguiu manter a sua

proposta, conforme tinha encaminhado. O parecer da Comissão de Administração

Pública, propondo um Substitutivo ao Projeto original, retratou os interesses das

entidades representativas do funcionalismo.

SíNTESE DO POSICIONAMENTO DAS ENTIDADES DE CLASSE DO

FUNCIONALISMO

As entidades do funcionalismo, representadas pelas várias

Associações e Sindicatos, compareceram às Audiências Publicas, posicionando-

se, tanto em relação ao conteúdo da reforma, como em relação ao seu

encaminhamento 16 .

Antes de procedermos a descrição do posicionamento de cada uma

das entidades, consideramos importante destacar que esses grupos representam

16 Análise dos depoimentos baseado nas notas taquigráficas das Audiências Públicas e
Reuniões sobre a matéria (Reforma Administrativa da PMSP) ,realizada pela Comissão de
Administração Publica na Câmara Municipal de São Paulo. (P. Lei 234/91 de 16/05/91)
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interesses das categorias funcionais da Prefeitura ,não devendo ter vinculações

partidárias ou ideológicas. Isso não significa que os representantes dessas

entidades não tenham suas vinculações partidárias. Segundo Carlos Francisco

Cecconi" sindicalista responsável pela negociação com as entidades do

funcionalismo, o presidente da Associação dos Procuradores, Edson Paschoal e

do Sindicato dos Engenheiros, João Damaro, não eram do PT, mas não soube

informar se tinham alguma vinculação partidária. Pessoalmente, preferiram não

declarar a sua posição partidária e ideológica.

Em relação às outras entidades, Carlos Cecconi informou que o

presidente do Sindicato dos Médicos, Eurípedes B. Carvalho, era do PT, a

presidente do Sindicato dos Inspetores Fiscais, Berenice Gasone, era do PTB e o

presidente do Sindicato dos Profissionais do Ensino Municipal do Estado de São

Paulo, Cláudio Gomes Fonseca, era do PC do B. Os representantes do Sindicato

dos Servidores Públicos Municipais eram, em sua maioria, do PT.

A seguir descreveremos o posicionamento de cada uma das

entidades que compareceram nas audiências públicas para discussão do Projeto

de Reforma Administrativa.

A Associação de Procuradores, representada pelo seu Presidente,

Edson Paschoal, participou de todas as Audiências Públicas, mantendo sempre o

seu posicionamento, quanto a' ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto, e

apoiando as outras entidades nas críticas ao Executivo.

Na primeira Audiência Pública, criticou o projeto, fazendo uma

apreciação da matéria, e concluindo que na parte jurídica "o projeto tinha muitas

imperfeições e vícios". Sugeriu a supressão e alteração de alguns artigos do

Projeto de Lei , assim como defendeu a manutenção da Secretaria Jurídica,

justificando que o serviço jurídico vinha funcionando perfeitamente e estava bem

definido e distribuído e, que a união prejudicaria o seu funcionamento. Assim, o

posicionamento dessa entidade era que o projeto em termos jurídicos, na forma

17 Entrevista, julho/96
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apresentada, deveria ser rejeitado, salvo se viesse uma proposta aditiva da

Prefeitura corrigindo esses aspectos de ordem jurídica e administrativa.

Apresentou, por escrito, à Comissão de Administração Pública, um substitutivo, s6

relacionado com a Secretaria Jurídica, para exame e análise dessa Comissão.

Nas demais audiências públicas, criticou a Administração petista por

não dialogar com as entidades de classe do funcionalismo, por não querer

melhorar o projeto e por considerá-lo acabado. Além disso, continuou afirmando a

ilegalidade do projeto, cada vez de forma mais enfática:

"Eu já disse ao Moura, particularmente, e digo agora, perante todos,

que nenhum procurador da Prefeitura assinaria esse projeto na parte da

legalidade e de constitucionalidade, pois estaria pondo em jogo o seu

próprio diploma de profissional da área de Ciências Jurídicas. Todos os

artigos da Secretaria Jurídica e todos os artigos da área das

Disposições Transitórias ferem a Constituição e ferem a Lei Orgânica.

Estamos alertando que a Associação, ao final, irá até o Judiciário para

anular essa lei, se for promulgada uma lei que fira a Constituição ou a

Lei Orgânica do Município". (Audiência Pública, 22111/91, pago 394) .

o Sindicato dos Inspetores Fiscais, representado pela sua

Presidente, Berenice Gasone, na primeira audiência, ressaltou que este Projeto de

Lei de Reforma Administrativa encaminhado à Câmara Municipal, não tinha sido

discutido com o funcionalismo. Lembrou, que quando a administração assumiu,

realmente foram criadas comissões para discutir a Reforma Administrativa, mas

posteriormente essas comissões foram ignoradas, e esse projeto que estava na

Câmara foi simplesmente apresentado "pronto e acabado". Por isso agradeceu à

Comissão de Administração Pública a oportunidade de fazer a discussão. A

seguir, questionou a extinção da Secretaria das Finanças e seu agrupamento

com a Secretaria da Administração, citando exemplos no âmbito federal, onde

foram criados megaministérios, que acabaram criando uma "balbúrdia total", pois

no seu entender era "impossível uma pessoa s6 controlar com a mesma eficiência
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serviços tão importantes como administração, finanças e orçamento". Além disso,

considerou que seria desnecessária uma estrutura da Secretaria de Finanças

totalmente descentralizada, pois iria operar com um custo muito maior:

ti a tributação e a fiscalização tem agido e funcionado bem com essa

estrutura Para que vamos aumentar isso? Criar custos

desnecessários? Não há necessidade". (Audiência Pública, 04/11/91,

pag 19 -21).

Prosseguindo a análise do projeto a representante desse sindicato

criticou ainda a criação de "novos cargos de livre provimento", como um

desrespeito aos quadros de carreira da Prefeitura, pois desestimulava a mão-de-

obra existente para galgarem novos postos no funcionalismo. Finalizando essa

discussão, concluiu que a reforma proposta pecava pela falta de detalhamento dos

demais níveis, ou seja, ela dava somente a estrutura maior e não detalhava como

realmente iria funcionar e como seria operacionalizada:

ti É impossível ser aprovado, é algo muito geral, não vão conseguir

colocá-Ia em prática. Isso vai significar uma paralisação dos serviços da

cidade de São Paulo porque você não vai ter condições de atuar na área

jurídica, na área de finanças, transportes, saúde, educação, etc. Isso

precisa ser visto com muito cuidado porque se nós não tivermos algo

realmente detalhado, de como fica o funcionamento de todos os

departamentos, de todos os órgãos, nós não vamos conseguir fazer

essa máquina funcionar". ( pago 22) .

o detalhamento maior dessas críticas foi entregue à Comissão de

Administração Pública. Na segunda Audiência Pública, o Sindicato dos Inspetores

Fiscais colocou como proposta a retirada desse Projeto pela Administração, para

que se fizesse um debate com as entidades e o funcionalismo.

99



o Sindicato dos Contadores, através do seu. representante,

Carlos Ferreira Augusto, também criticou a forma de provimento dos cargos,

afirmando que 91% dos cargos que estavam sendo criados eram de livre

provimento em comissão, e que isto poderia gerar ineficiência e ineficácia na

máquina pública e falta de continuidade administrativa, além de aumentar os

custos:

li (. • .) Em termos de custos diretos a gente já está vendo que tem

aqui 1.300 ( um mil e trezentos cargos) e são cargos de cúpula,

preenchidos por gente que não tem condições de exercer, o que

provocará ineficiência e ineficácia de quem está subordinado a ele. É

difícil avaliar quanto custa essa ineficiência e essa ineficácia. A gente

sabe que a falta de continuidade administrativa gera perda de esforço.

Não sou contra, nem o nosso grupo à presença de agentes políticos na

Administração. Eu acho que eles são necessários, indispensáveis, mas

eu queria alertar para a proporção que me parece invertida. Se 10%

fossem de agentes políticos e 90% de cargos técnicos nós estaríamos

de acordo. (...) E esse projeto coloca só funções de importância, não

desce ao nível de definições. Aliás, se nós quiséssemos mesmo uma

reforma administrativa de substância, precisaríamos começar com as
tabelas de lotação de pessoal, definição de atribuições. (...)

(...) O técnico não tem tempo para se dedicar a política que lhe

permita ocupar esse posto. Então, nós precisamos de critérios objetivos.

Os critérios objetivos, me parece, é vincular o maior número possível às

carreiras. "( Audiência Pública, 04/11/91, pago 26- 27).

o Sindicato dos Engenheiros e Arquitetos Municipais (SEAM),

através da sua representante, Lucia de Souza Machado, entregou um documento

à Comissão de Administração Pública, analisando a proposta de Reforma

Administrativa, e fez uma apresentação sucinta dessa análise em Audiência

Pública. Inicialmente, deixou claro a posição dessa entidade, como inteiramente
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favorável à descentralização administrativa e criação de Subprefeituras. Porém, o

seu posicionamento foi contrário, a proposta apresentada nos seguintes pontos:

• altíssimos custos decorrente da criação de grande número de cargos

_ 576 ( quinhentos e setenta e seis) - e a forma de provimento desses cargos, ou

seja, aproximadamente 90% dos cargos não seriam providos por funcionários de

carreira, desestimulando as atuais carreiras municipais e ocasionando falta de

continuidade administrativa;

• a criação de Câmaras Setoriais, Conselhos Técnicos,

Coordenadorias nas Secretarias gerariam, confusão de competências e conflito de

atribuições, dificultando o processo decisório.

• o projeto não apresentou análise da relação custo-benefício - a

reforma ora proposta demandaria alocação de vultuosos recursos municipais e

esses custos não foram sequer estimados e cotejados com os possíveis

benefícios.

• questionou o diagnóstico que gerou o plano administrativo - a

incompetência é da máquina administrativa ou da Administração Municipal?

• ressaltou a incoerência da Reforma Administrativa que criaria 2 (

duas) Secretarias fins e 3 (três) meio -privilegiar a atuação eminente,

exclusivamente política em possível detrimento do produto final, que no caso seria

da prestação de serviços, obrigação primeira da Administração Pública;

• questionou as divisas fiscais das Subprefeituras , pois os critérios

adotados não eram conhecidos.

Continuando essa apresentação, concluiu que essa proposta poderia

ser aprovada, no início da gestão, mas naquele momento constituir-se-ia, sem

dúvida , um pesado ônus para as próximas Administrações, devido aos seus altos

custos de implantação. Os recursos disponíveis para os investimentos de

manutenção da cidade já eram insuficientes para o atendimento das necessidades

da comunidade. Finalizando, solicitou à Comissão de Administração Pública que

esse projeto fosse novamente encaminhado ao Executivo para que todas as

entidades pudessem realmente discutir, de forma global, juntamente com o planos

de carreira a readequação dessa Reforma Administrativa.
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A representante da Associação dos Bibliotecários, defendeu a

manutenção da Secretaria de Cultura, posicionando-se contra a reunião da

cultura, esporte e lazer em uma única diretoria da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social. No seu entender, a Secretaria de Cultura, na estrutura

atual, já não dava conta de atender os interesses da cidade. Justificou, afimando

que a cultura era um tema muito amplo _li cultura é tudo, cinema, teatro, biblioteca,

TV, artes ( pintura, escultura.)", e por isso sugeriu que fosse criada uma diretoria

para cada tema: Diretoria de Cultura, Diretoria de Esporte e Diretoria de Lazer.

Questionou também, o fato das bibliotecas não aparecerem no organograma. A

sua preocupação estava no detalhamento dos demais níveis estruturais da

Reforma, que não constavam no projeto

A Associação dos Pensionistas do IPREM, compareceu à

Audiência Pública, apenas para colocar que o Instituto de Previdência do Município

(IPREM) não tinha sido citado na Reforma Administrativa. Sugeriu como

representante no Conselho do Instituto de Previdência, um pensionista, por ele ser

a razão da existência do Instituto de Previdência Municipal.

A representante do Sindicato dos Funcionários Públicos

Municipais, em seu depoimento, questionou o encaminhamento do processo de

Reforma Administrativa pelo Executivo, relatando o histórico da Reforma e a

expectativa dos funcionários em participar do processo de Reforma

Administrativa, o que acabou não acontecendo:

"O fórum que congregava servidores Públicos, constituído de 282

servidores, 141 efetivos e 141 suplentes, foi diluído. E vimos ao longo

desse ano, as pessoas serem desestimuladas, e perderem a esperança

de que uma proposta efetiva acontecesse com a sua participação.

Vimos alguns atropelos, falta de vontade - vontade administrativa e
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vontade política. E nos sentimos à vontade para falar sobre isso, porque

ficamos até o fim do processo, até o último dia. Chegamos com Grupo

Temático de Recursos Humanos até o dia 11 de julho de 1990, quando

tivemos uma audiência com a Sra Prefeita e entregamos a proposta de

recursos humanos para essa Reforma da Administração Pública. Depois

disso, não tivemos mais notícias da continuidade desse estudo. Foi

instituída a Secretaria Especial de Reforma Administrativa, com o seu

Secretário Sérgio Renaut, onde todas as propostas deveriam ser

estudadas e, segundo a nossa vontade, os servidores públicos das

diversas entidades, essas propostas deveriam ter sido divulgadas e
discutidas entre nós - servidores, população e administração - os três

segmentos envolvidos nessa mudança (...) .

Assim, estamos questionando a nossa participação, que não foi lide

fato", mas apenas "de direito". O Diário Oficial dizia que tínhamos direito

a participar, só que não participamos de fato " (Audiência Pública ,

07/11/91 , pago 59)

o Sindicato dos Médicos, representado pelo seu presidente,

Eurípedes B. Carvalho (PT), situou a discussão da Reforma Administrativa dentro

do contexto político e econômico do país - recessão, ausência de crescimento,

desemprego, mostrando a responsabilidade do setor público em garantir os

serviços mínimos à população. A seguir, particularizou a discussão para a área da

saúde, mostrando a sua preocupação na estrutura da proposta de Reforma

Administrativa. Questionou o poder efetivo das diretorias que viriam a substituir as

atuais Secretarias. A sua preocupação estava na perda de poder político e perda

de capacidade de resolução dos problemas para dar encaminhamento à proposta

do Sistema Único de Saúde.

Prosseguindo, fez uma crítica a metodologia do processo de

elaboração da Reforma Administrativa, no que concerne a ouvir as entidades do

funcionalismo público:
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"A administração, no início do seu governo, estabeleceu que o
processo de ouvir as entidades do funcionalismo público era

secundário, e criou um fórum, que foi uma eleição de representantes,

nas diversas repartições, que na realidade significou secundarizar o

papel das entidade do funcionalismo. (...)

Importante é dizer que 'acredito ter sido um erro de estratégia política

o que a administração fez, porque na realidade, ao criar um fórum

efetivamente irreal, não era um fórum que representava a realidade da

luta efetiva dos funcionários públicos, da relação efetiva dos

funcionários públicos com os diversos governos. Ela artificializou o

processo de Reforma Administrativa e não conseguiu implementar

esse processo. E agora teve que fazer um processo às pressas

mandando para a Câmara Municipal. É bom que fique registrado que as

entidades do funcionalismo público não foram ouvidas no que tange o
processo de Reforma Administrativa .... "( Audiência Pública, 07/11/91,

pag.77-79).

Finalizando a discussão, também citou o caso dos cargos em

comissão . Em relação ao cargo da diretoria de saúde, questionou porque estava

colocado "engenheiro", julgando ser erro de datilografia, mas reivindicou a sua

correção porque não fazia sentido. Em relação aos cargos de coordenadoria de

saúde, considerou que os cargos deveriam ser escolhidos entre os profissionais

de carreira .

o Sindicato dos Motoristas posicionou-se contrário ao projeto,

tendo em vista o aumento dos gastos municipais, mas acabou fazendo uma

reivindicação de reajuste salarial. Citou que a administração petista apoiou a

CUT e a CGT na greve dos metalúrgicos, para que eles tivessem um salário

decente e condizente para poder viver. O mesmo reconhecimento para com o

trabalhador da empresa privada deveria ser dado aos servidores públicos

municipais e aos motoristas, no sentido se terem uma reposição ou um reajuste

salarial.
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o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Civis solicitou a

retirada do projeto, por não estar de acordo com a realidade e não dizer respeito

ao servidor público municipal, para que se fizesse um projeto melhor e acessível

a toda a categoria.

O presidente do Sindicato dos Profissionais e Especialistas do

Ensino Municipal de São Paulo, Cláudio Gomes Fonseca ( PC do 8), não se

posicionou contrariamente ao princípio da reforma, mas julgou problemática a

incorporação da Secretaria de Educação na Secretaria de Desenvolvimento

Urbano, com outras Secretarias, como a do 8em Estar Social, Trabalho, Esporte ,

Cultura e Lazer. Primeiramente, enfatizou que essa mudança poderia sacrificar a

qualidade e o trabalho especializado na área de educação. Outra questão

colocada foi o quadro de servidores da Educação, que correspondia a quase um

terço do total de servidores públicos do Município de São Paulo, além da
especialização, citando que a própria constituição reconhecia que uma dos únicos

setores que tinha um plano de carreiras, cargos e salários definidos, inclusive a

definição do piso salarial da categoria profissional, era a área de educação.

POSICIONAMENTO DOS VEREADORES DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

o vereador Luiz Carlos Moura (PCB), presidente da Comissão de

administração Pública, conduziu as audiências públicas da Reforma

Administrativa, em novembro/91, ouvindo os representantes das entidades do

funcionalismo. Inicialmente, lembrou que essa Comissão permanente estava
apreciando, em conjunto, a Reforma Administrativa e o Plano Diretor, porque o

Plano Diretor se remetia a estrutura administrativa proposta na Reforma

Administrativa em termos de criação de Subprefeituras, inclusive estabelecia

atribuições às Subprefeituras no âmbito do Plano Diretor, transformando a matéria

em matéria de estrutura administrativa e de definição de responsabilidades.
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Em relação à discussão sobre a Reforma Administrativa, observou o

que estava embutido nessa discussão , ou seja, qual devia ser o tamanho do

Estado, colocando o seu posicionamento:

li Não sou adepto nem do Estado máximo e nem do mínimo, mas acho

que o Estado deve estar presente em determinadas funções de natureza

social como educação, saúde, transportes. Devemos buscar o ganho de

produtividade do setor público. Nesse sentido, queiramos ou não,

avançamos alguma coisa. (...) Avançamos ao colocar na Lei Orgânica

alguns princípios. Por exemplo, o princípio da descentralização

administrativa está lá previsto. Não foi esta ou aquela administração,

nem este ou aquele partido, nem este ou aquele vereador, ou esta ou

aquela associação que inventou essa teoria. Há um conjunto nessa

direção. Todos entendem essa necessidade de adotar esse princípio. A

Lei Orgânica inscreve lá no seu texto a necessidade de estruturação das

Subprefeituras, inclusive até de um instrumento novo que precisamos

conceber como ele funcionará, que são os conselhos de representantes,

órgãos de auxílio do Legislativo e que deve trabalhar em comunhão com

as Subprefeituras. (...) A Administração Pública se pauta por aquilo que

está consignado em lei. Deve se fazer aquilo que é princípio da

legalidade". ( Audiência Publica, 04/11/91, pago 49-50).

Lembrou, também que eram os servidores que iriam trabalhar a

proposta de modernização, pois eles eram permanentes na máquina

administrativa, e por isso deveriam ser envolvidos no processo de mudança. A

formatação das estruturas, deveria corresponder a um plano de cargos e carreiras,

sendo esse o seu entendimento sobre o encaminhamento da Reforma

Administrativa:

"Iremos estender uma reforma nesse âmbito, tê-Ia como uma grande

política, principios que devemos deixar consignados na estrutura
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permanente de gestão da cidade. E não é obra dessa ou daquela

Administração, mas deve ser perseguido ao longo do tempo para que se

vá formando uma nova cultura em benefício daquilo que é permanente,

no que o serviço público presta à Cidade. É nesse sentido que nos

empenharemos na Comissão para apresentar pareceres ou mesmo

substitutivos". ( Audiência Pública, 04/11/91, pago 52-53)

o vereador Osvaldo Giannotti (PDS), colocou-se junto às

entidades de classe do funcionalismo municipal, demonstrando que todas as

manifestações serviriam de subsídios para as decisões finais, porém colocou a sua

opinião particular:

"(...) não é nenhum demérito confessar que entendemos complicada

essa reforma administrativa, pois ao examiná-Ia verificamos que ela é
passível de cometer uma série de injustiças, muito grandes, em que o

funcionalismo será prejudicado. Vemos o interesse da Administração

de se valer da possibílídade de fazer as nomeações sem que

ninguém opine. E isso pode, de certa forma, tirar do plano de carreira o

direito de ascensão e, também , desvirtuar a verdadeira finalidade da

direção dos vários setores da Secretaria. No entanto, pode ser um pré-

julgamento precipitado. Mas o que vamos nos valer é dessas sugestões,

daqueles que tem , não apenas interesse, mas conhecimento dos

meandros da Prefeitura e pode através dessas sugestões estabelecer a

verdade, que nos permita, como membros dessa Comissão de

Administração Pública, darmos o nosso veredicto com a tranqüilidade de

nossa consciência. Estejam certos que não apenas essa Comissão,

mas a Câmara como um todo não vê com grande simpatia essa

Reforma Administrativa nos moldes em que ela se apresenta. Sem

querermos apresentar como escudeiros do funcionalismo público,

estaremos aqui para defendê-los porque entendemos ser um direito

adquirido daqueles que já estão há muitos anos servindo a Prefeitura e
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que poderão ter seus direitos preteridos nessa Reforma Administrativa" (

Audiência Pública, 04/11/91, pag 42).

A vereadora Tita Dias (PT) discordou daqueles que afirmaram que

esta proposta era autoritária, pois caberia à Câmara votá-Ia, ouvindo os diversos

segmentos, por isso não era um projeto que o Executivo estava impondo. Por outro

lado, o seu discurso mostrou que os vereadores do PT não foram envolvidos no

processo de Reforma Administrativa:

ti (. • .) nós que vamos votar esperamos que a Câmara seja o reflexo

dessa discussão e dessa opinião que iremos ao longo desse próximo

período discutir e ouvir. Gostaria de dizer que a Câmara nesse momento

não tem uma opinião formada. Sou uma vereadora do PT e estou de

peito aberto para discutir. Eu não tenho opinião formada em relação

à Reforma Administrativa (...), mas é interessante como eu concordo

com algumas coisas, discordo de outras e eu acho que é com esse

espírito que a gente deve participar dessas discussões, porque se

realmente estivermos todos desarmados para essa discussão acho que

não só o funcionalismo público, mas toda a cidade de São Paulo e a

Câmara Municipal também poderá ganhar com essa discussão "

(Audiência Pública, 04/11/91, pago 42-43) .

o vereador ítalo Cardoso (PT), só compareceu em duas audiências

públicas, em 12/11/91 e 22/11/91. Na primeira Audiência Pública onde participou o

Secretário Sérgio Renaut, defendeu o Executivo, quando o vereador Luiz Carlos

Moura perguntou ao Secretário da Reforma sobre a possibilidade de estar

propondo mudanças no projeto. O seu entendimento foi que o Governo Municipal

não estava mandando um plano lacrado ,"imexível", pois caso contrário não teria

sentido estarem conversando com as entidades, os vereadores e o próprio\

Secretário. Na Audiência Pública onde foi discutida a inter-relação entre a Reforma

Administrativa e o Plano Diretor, o vereador ítalo Cardoso voltou a colocar que
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esta fase de discussão na Câmara, era exatamente para que as entidades e

técnicos se manifestassem para propor as alterações. Concluiu que o projeto,

quando fosse votado, não seria mais aquele que o Executivo encaminhou, mas um

projeto aperfeiçoado e melhorado pelas debates da Câmara Municipal com a

sociedade civil e o Executivo.

O vereador José Viviani Ferraz (PL), apresentou-se como vereador

de primeira legislatura, colocando a importância de ouvir as entidades para poder

dar um parecer correto. Procurou demostrar que não faria injustiças, nem de um

lado, nem de outro, ao emitir o seu parecer na Comissão de Administração Publica:

"A princípio pode ser que sou inimigo mortal do Partido dos

Trabalhadores. Não sou, não. Entrei com espírito aberto para batalhar

pela minha cidade e tudo que eu procuro fazer conto com a minha

consciência tranqüila, sem sofrer pressões de um lado ou de outro. Mas,

o que denoto dessa Reforma Administrativa é que há certas
ilegalidades que não podemos praticar. É a questão, por exemplo,

das Subprefeituras. Como é que vamos criar as Subprefeituras, que é

uma idéia excelente, se partirmos de uma. ilegalidade? "( Audiência

Pública, 04/11/91, pag 45-46).

Assim, o seu discurso acabou enfatizando o que as entidades

representativas do funcionalismo municipal colocaram, mostrando muito bem, que

o parecer final deveria retratar as reivindicações do funcionalismo púbfico :

municipal.

o vereador Antônio Carlos Caruso ( PMOB), em seu primeiro

pronunciamento, observou que os companheiros do Partido dos Trabalhadores,

integrantes da Comissão, estavam ausentes e aproveitou para citar que a

vereadora Tita Dias estava correta quando, falou que esta Audiência Pública não

poderia ser feita sem a presença do Executivo, justificando:
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"Esse cidadão responsável pela Reforma é um iluminado, eu vejo e ouço

pelos cantos o seguinte: não houve participação dos senhores, como

bem disse a senhora e o senhor, que aqui estão, representantes das

classes trabalhadoras.

Assim sendo, acho que seria importante a presença dos representantes

do Executivo para ouvirem essas questões, e nos explicar algumas

coisas. (...)

Notem os senhores: começamos a nossa semana com um evento

chamado Tribuna Popular, que, diga-se de passagem, o Partido dos

Trabalhadores exigiu e brigou por ela, quando da Lei Orgânica do

Município, e nós aquiescemos. Agora, o discurso é uma coisa, a prática

é outra. Para que então pode haver a participação e depois na prática,

para vocês não acontece nada? (...) Creio que precisaremos promover

profundas alterações nesse Projeto de Reforma Administrativa, mas

faço apelo ao Sr. Presidente para que convoque também o Executivo,

que se faça presente no sentido de nos dar algumas respostas para o

andamento das reuniões" ( Audiência Pública, 07/11/91, pago 86-87).

Em outra Audiência Pública, o vereador Antônio Carlos Caruso teve a

palavra, apenas para se desculpar por sua ausência em outras reuniões, e para

comentar que estava satisfeito com o encaminhamento das reuniões, e que eles

estavam sendo criticados pelo Executivo por realizá-Ias:

"Eu tenho sido bastante criticado, assim como o vereador Luiz Carlos

Moura, porque dizem que estamos dando muita colher de chá para as

associações e que existem outros interesses por trás disso; não sei que

interesse pode haver, mesmo porque a campanha é só no ano que vem

e nós nem começamos a pedir votos para vocês; também não é meu

feitio, quem me conhece sabe disso. Então é porque tem muita coisa

escondida nesse projeto. (...) Acho que o nosso objetivo é tentar

chegar num acordo que possa realmente auxiliar a situação do servidor
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público no final de tudo isso. Estamos sendo violentamente criticados

por estarmos nos comunicando com vocês. Estou adorando isso. Isso é

uma maravilha" (Audiência Pública, 14/11/91, pag.280) .

o vereador Ushitaro Kamia (PSB) não fez uso da palavra nas

Audiências Públicas, tendo sido anunciada a sua presença em apenas uma

Audiência Pública.

o POSICIONAMENTO DO EXECUTIVO

o Executivo, representado pelo Secretário Especial de Reforma

Administrativa Sérgio Renault, foi convidado pela Comissão de Administração

Pública para participar das Audiências Públicas sobre o Projeto de lei de Reforma

Administrativa, tendo comparecido nas 3 (três) audiências em que foi convidado.

Na primeira Audiência, a discussão ficou restrita ao Secretário da Reforma, que

procurou esclarecer os quesitos formulados pela Comissão de Administração

Pública, e pelos vereadores presentes, embora as entidades do funcionalismo

também estivessem presentes. Assim, inicialmente o Secretário procurou explicar a

metodologia que embasou a elaboração do projeto, pois entendia que somente a

partir desse conhecimento seria possível responder aos questionamentos

colocados pela Comissão e pelas entidades. Citou que o projeto tratava as

atribuições da Prefeitura de uma maneira bastante genérica, propositalmente, e

que isto tinha gerado muitos questionamentos. Explicou que o Executivo estava

esperando a aprovação da Câmara Municipal para poder encaminhar o processo

de transição e que isto estava previsto nas Disposições Transitórias. O Executivo

tinha previsto um prazo de 180 dias para implantar a macroestrutura, e detalhar os

outros níveis, fazendo as adequações necessárias na estrutura da máquina para

poder viabilizar a implantação definitiva do modelo, pois qualquer outra alternativa

seria perigosa do ponto de vista do funcionamento da continuidade da máquina.
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Em relação ao questionamento do quadro de cargos previsto no Projeto

de Lei, explicou que tratava-se de um número muito pequeno de cargos:

"os cargos previstos no projeto de lei são cargos de alta administração,

cargos de confiança do governo . E o restante dos cargos vão ter que

ser tratados em um projeto de lei a ser apresentado pelo Executivo em

um prazo de 30 dias após a aprovação desse Projeto de Lei" ( Audiência

Pública, 12/11/91, pag 185).

o posicionamento do Secretário Sérgio Renaut, na primeira Audiência

foi ambíguo em relação a possibilidade de negociar mudanças no Projeto de Lei ,

pois ao ser questionado pelo vereador Luiz Carlos Moura sobre a possibilidade de

fazer mudanças no projeto, fez a seguinte consideração:

" (...) para tentar responder a sua indagação, enquanto Executivo,

consideramos pontos fundamentais e entendemos que sem eles o

projeto pode ficar comprometido em sua essência. E quais são

basicamente esses pontos? São os pontos exatamente constantes do

Projeto de Lei da macroestrutura da Prefeitura . O que estou querendo

dizer com isso é que o tipo de descentralização que está sendo

proposto, ou é da maneira como está colocado no Projeto de Lei, ou se

for pensar em outro tipo de descentralização - e é possível se pensar em

outros tipos- aí tem que se pensar em outro projeto de lei porque toda a

lógica de elaboração do projeto parte de uma premissa de que a

descentralização é muito radical " ( Audiência Pública, 12/11/91, pago

195-195).

Ainda nesta audiência, o representante do Executivo foi novamente

questionado pelo vereador Luiz Carlos Moura sobre a possibilidade de negociar a

mudança no número de Subprefeituras e Secretarias, pois no seu entendimento a

não flexibilidade para mudanças impossibilitaria um trabalho conjunto entre o
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Legislativo e o Executivo. Em relação a esse aspecto o Secretário respondeu com

o seguinte posicionamento:

"Com relação à possibilidade de negociação do projeto, eu também me

sinto muito à vontade para dizer que o Executivo tem a sua proposta. É

evidente que nós não temos a pretensão, e nunca me coloquei assim,

de ter a verdade nas mãos. Essa é uma questão muito polêmica, é um

assunto que demanda tempo. Estou dizendo isso porque, eu mesmo,

estou há um ano e meio nessa tarefa de elaboração desse projeto. Se

colocarmos dez pessoas para discutirem um assunto como esse é bem

possível que surjam dez posições diferentes. Trata-se de um assunto

absolutamente polêmico, muito controvertido e de uma profundidade que

nunca foi encarada em São Paulo. Assim, somos obrigados a concordar

que alguns pontos polêmicos temos que conversar mais um pouco. Não

tenho dúvidas disso. Agora o que precisamos é ter uma sinalização da

Câmara Municipal de qual é o caminho, porque se a Câmara não

apontar o caminho, não vamos sair desse impasse, porque as questões

muito polêmicas podem surgir a qualquer momento. Vamos até fazer um

exercício de imaginação. Supondo que nós, simplesmente,

atendêssemos uma reivindicação de determinado grupo de servidores,

de entidades ou de vereadores que diga, por exemplo, que devem ser

seis Secretarias e não cinco, garanto aos senhores que no dia seguinte

vamos começar a levantar questões a respeito dessa sexta Secretaria.

Então, o que precisamos ter da Câmara é uma sinalização do grau de

descentralização pretendida pela Câmara, pois isso já vai nos dar

alguma sinalização do desdobramento da própria estrutura.

Por exemplo, quando estamos propondo o número de 13 (treze)

Subprefeituras e fizemos um trabalho que dá consistência a esse

número, .além de ter um trabalho que buscou elementos na própria

realidade da Cidade, tem um outro ponto fundamental que é o seguinte:

o grau de descentralização que estamos propondo, pois se o número de
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Subprefeituras for muito maior, a proposta de descentralização vai ter

que ser outra, senão a Prefeitura não vai ter recursos, não vai ter

condições de fazer com que todas as Subprefeituras equipem e tenham

o exercício de sua competência em sua plenitude, conforme previsto no

projeto. Estou dando um exemplo para os senhores verem como uma

coisa está amarrada na outra. Se não tivermos uma sinalização de qual

o sentido que se pretende dar a Reforma, vamos ter dificuldades de

prosseguir na discussão, inclusive uma eventual negociação do projeto.

Mas, repito, eu me sinto muito à vontade para dizer que este projeto,

evidentemente, é um projeto sujeito a um processo de entendimento

pela Câmara Municipal." ( Audiência Pública, 12/11/91, pg. 226 -229) .

Na segunda Audiência Pública , o Executivo foi representado pelo

Secretário Sérgio Renaut, um grupo de consultores externos e uma funcionária

da Secretaria de Planejamento. Nesta sessão, primeiramente um dos

Assessores externos fez uma explanação sobre o Projeto. Em seguida, foi aberto

o debate entre os representantes das entidades do funcionalismo e os membros do

Executivo - foi solicitado que as questões fossem encaminhadas por escrito.

Neste intervalo, o Secretário da Reforma foi questionado pela

vereadora Irede Cardoso (PV) , da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara

sobre a participação dos funcionários no processo, relatando que na última reunião

teve a oportunidade de ouvir as entidades que se manifestaram, "aborrecidas pelo

fato de terem sido excluídas dessa discussão". Além disso, solicitou

esclarecimentos do papel das novas Diretorias em relação as Secretarias atuais.

O Secretário Sérgio Renault respondeu que entendia ser aquele o momento de

participação dos servidores no Projeto, na discussão da Câmara Municipal .

Colocou novamente que o Projeto de Reforma Estrutural não era terminado e

definitivo, mas uma proposta do Executivo para debate dos Servidores, da

Sociedade e dos Vereadores. Em relação a outra questão colocada pela Vereadora

, o Secretário julgou ser uma confusão no entendimento do Projeto, pois era

importante entender que o papel das novas Secretarias era completamente
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diferente do papel que as Secretarias tinham hoje, pois as Secretarias passariam a

ter um papel basicamente de planejamento, normalização e diretrizes gerais e as

Subprefeituras passariam a ter um papel de execução, operação e praticamente

todos os serviços municipais, além do planejamento regional.

Prosseguindo esta sessão foi lido, pelo vereador Luiz Carlos Moura, a

relação de perguntas escritas pelas entidades de classe do funcionalismo, que

retratavam os ítens já levantados pelas entidades nas Audiências Públicas ( a

participação dos servidores no processo de elaboração da proposta, as

especificidades do funcionamento da estrutura, a criação dos cargos de livre

provimento em comissão, as imperfeições, inconstitucionalidade e ilegalidade do

Projeto de Lei). O Secretário respondeu uma parte das perguntas, outras foram

distribuídas entre os Assessores e a funcionária da SEMPLA. Em todas as

respostas o Executivo tentou justificar os encaminhamentos e o conteúdo do

Projeto de Lei, por uma lado, atribuindo a definições futuras e por outro com base

na metodologia de elaboração do projeto, ou seja, em nenhum momento admitiu

que o processo ou o Projeto poderia ter falhas, ou enganos.

Tentaremos descrever sucintamente as respostas do Executivo para

podermos analisar esse posicionamento. Assim, primeiramente, o Secretário da

Reforma justificou a falta de um debate prévio com os funcionários, simplesmente

colocando que o momento para isso era a partir de maio/91, quando este processo

foi para a Câmara Municipal, e não só com as entidades, mas com toda a

Sociedade. Em relação a falta de detalhamento das diversas áreas, o seu

entendimento era que a sua elaboração se daria a partir da implantação da

reforma, pois não sabia se esse projeto seria aprovado pela Câmara Municipal .

Em relação a citação da criação de mega-secretarias, atribuiu como entendimento

errado do projeto, dizendo que não se tratava de junção dos Órgãos, mas das

funções e atribuições da Prefeitura. No questionamento que se referia aos cargos

em comissão, fez a mesma colocação da primeira Audiência, ou seja , que esses

cargos não totalizavam 5% dos cargos da Prefeitura e que no entender da

Administração não se deveria vincular esses cargos às carreiras existentes no

Funcionalismo para viabilizar a implantação do Plano de Governo. Finalizando,
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referiu-se às possíveis inconstitucionalidades apontadas no projeto, concluindo

que quem fez esta afirmação estaria cometendo uma injustiça com a Câmara

Municipal, pois o projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça que

atestou a sua legalidade e constitucionalidade.
Essa Audiência prosseguiu com uma nova lista de perguntas que foram

lidas pelo Presidente da Mesa. A pergunta relacionada com a definição do número

das Subprefeituras foi respondida pela representante da SEMPLA que comentou a

metodologia que levou a essa definição. Outra pergunta relacionada às

experiências internacionais de descentralização , foi respondida por um dos

Assessores externos. As perguntas restantes foram respondidas pelo Secretário

Sérgio Renault, sendo importante destacar como o Executivo compatibilizaria todos

os movimentos de alteração interna nas diversas Secretarias com o projeto mais

global de Reforma Administrativa, pois relacionava-se a um dos desafios que

seriam enfrentados pela Administração no processo de implantação da Reforma.

Nesse sentido, o Secretário reconheceu ser um grande problema, pois a máquina

administrativa da Prefeitura do Município de São Paulo tinha uma dinâmica de

funcionamento própria e cotidiana, com demandas urgentes e específicas. A idéia

era verificar se as reestruturações ou alterações de procedimentos, ou mesmo das

estruturas internas das Secretarias, eram ou não compatíveis com o projeto de

Reforma. O que fosse compatível permaneceria, mas existiam dinâmicas que eram

incompatíveis com a lógica do novo modelo. Isso seria resolvido no período de

implantação do projeto de Reforma, em conjunto com a Câmara Municipal, pois a

partir da promulgação da nova Lei Orgânica do Município em 1990, todas as

mudanças 'internas das Secretarias, por menores que fossem, dependiam da

autorização do Legislativo.
Na terceira Audiência pública, em que o Executivo compareceu,

representado pelo Secretário Sérgio Renaut, o debate foi aberto às entidades de

forma que elas pudessem colocar o problema e o Executivo responder, havendo

um diálogo, pois as entidades do funcionalismo vinham reclamando a falta desse

debate. As questões colocadas pelo funcionalismo foram as mesmas das

Audiências anteriores, mostrando que a idéia básica do projeto não era aceita
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pelas entidades e por mais que o Secretário da Reforma explicasse e justificasse

a proposta, não havia um consenso. O Executivo defendia uma proposta macro e

genérica, mas que deixava claro que haveria uma mudança no lógica de

funcionamento da Prefeitura, ou seja, grande parte do funcionamento das

Secretarias, seriam operacionalizadas pelas Subprefeituras, e as Secretarias

ficariam com um papel, basicamente, de planejamento, normalização e de

diretrizes gerais. Mas as entidades queriam as explicações especificas de suas

áreas de atuação, os detalhamentos do funcionamento da máquina, que o

Executivo não tinha condições de responder, pois não tinha sido elaborado.

ANÁLISE E DESFECHO DO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO NAS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

A partir da análise do posicionamento dos diversos atores nas

Audiências Públicas, pudemos levantar alguns pontos polêmicos no

encaminhamento do Projeto de Lei, que tentaremos sintetizar a seguir:

1) A legalidade e constitucionalidade do Projeto de Lei de Reforma

Administrativa.

Conforme já relatamos anteriormente, a Comissão de Contituição e

Justiça da Câmara Municipal emitiu parecer favorável à legalidade do projeto ,

tendo 6 votos favoráveis ( 3 do PT, 1 do PV, 1 do PTB e 1do POT) e 2 contrários (

1 do POS e 1do PSOB) .
O parecer favorável ao projeto referiu-se aos princípios gerais da

reforma - descentralização, modernização e melhoria dos serviços prestados à

população - que estavam de acordo com o disposto na Lei Orgânica do Município

de São Paulo em seus artigos 75 e seguintes , assim como a criação de

Subprefeituras ( art. 77). Ressaltou as principais mudanças propostas no projeto -

agrupamento das Secretarias, estruturação das Subprefeituras - assim como o

processo de transição, a criação dos cargos e demais medidas e prazos para

117



implantação do projeto, como razões para que a Comissão de Constituição e

Justiça da Câmara atestasse por sua legalidade e constitucionalidade.

O voto contrário a esse parecer, atestou pela sua ilegalidade e

incostitucionalidade, reportando-se preliminarmente a alguns dispositivos da

Constituição Federal - art. 39 , art. 37, 11 e V, art. 134 e , art 144 parágrafos 5°. e

6°. - para em seguida, em decorrência destes, apontar alguns artigos da

propositura do Executivo que feriam esses artigos e a Lei Orgânica do Município.

As mesmas questões do parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça,

foi levantado pelo presidente da Associação dos Procuradores, Edson Paschoal,

nas audiências públicas.
Segundo Edson Paschoal", logo após a publicação em Diário oficial do

Município do Projeto de Lei de Reforma Administrativa, em maio/91, a Associação

dos Procuradores reuniu-se para analisar os artigos desse projeto, concluindo que

existiam muitas imperfeições que deveriam ser corrigidas para que tivesse

prosseguimento,. Além disso, o embasamento das críticas da Associação foi

discutido com o Conselho da Procuradoria Geral do Município da qual também

participava. Essas críticas foram sintetizadas em um documento. Segundo ele, a

Associação não tinha vinculações políticas com partidos, devendo apenas

defender os interesses dos funcionários da Administração Pública . A Secretaria

Especial de Reforma Administrativa não discutiu o projeto com as entidades

representativas do funcionalismo, informando que os debates seriam realizados na

Câmara Municipal. Assim, após o encaminhamento do projeto à Câmara Municipal

, esta Associação encaminhou o documento, analisando o projeto, aos Presidentes

das Comissões Permanentes da Câmara. Além disso procurou os vereadores para

explicar pessoalmente as questões problemáticas do projeto.
Os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que

faziam oposição ao Executivo, Walter Abrahão (PDS) e Walter Feldman (PSDB)

basearam-se no documento elaborado pela Associação dos Procuradores, para

dar o voto contrário ao parecer desta Comissão, que atestou pela sua legalidade

e constitucionalidade.

/8 Entrevista agoslo/96.
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Nas audiências púbicas promovidas pela Comissão de Administração

Pública, a Associação dos Procuradores representada pelo seu presidente, Edson

Paschoal, retomou novamente esta discussão, insistindo que o projeto era ilegal e

inconstitucional. Na primeira oportunidade de diálogo entre o Secretário Sérgio

Renault e o presidente da Associação, Edson Paschoal, novamente colocou os

aspectos fundamentais que diziam respeito às falhas e às ilegalidades do projeto.

O Secretário apenas informou que não iria responder esta questão, porque a

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara já tinha atestado pela legalidade e

constitucionalidade do projeto de lei de reforma administrativa e seria uma

indelicadeza, para com a Câmara Municipal, retomar esta questão. Por outro, não

se negou a conversar pessoalmente sobre todas as questões, mas questionou o

fato, perguntando se era problema de compreensão ou divergência, pois se fosse

divergência, não adiantaria continuar discutindo a mesma situação.

2. Os Cargos em Comissão.

Os cargos em comissão propostos no Projeto de Lei de Reforma

Administrativa, era outra questão polêmica levantada por quase todas as

entidades representativas do funcionalismo e pelos vereadores que votaram

contrariamente a esta proposta. O parecer contrário da Comissão de Constituição

e Justiça da Câmara Municipal, a esse projeto de lei, fez a seguinte citação:

" _ a propositura , ao destinar cerca de 90% dos cargos de direção e

assessoramento, de livre provimento em comissão, a pessoas

totalmente estranhas aos quadros de carreira dos servidores públicos

municipais, fere os princípios constitucionais de concurso e de carreira U

(Diário Oficial do Município de São Paulo, 14/08/91, pg. 70).

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente também

solicitou informações ao Executivo, em relação a forma de provimento do quadro

do pessoal dos padrões entre DA-14 e DA-15, nos diversos setores da

119



Administração, verificando que 90% desses cargos eram de livre provimento pelo

Prefeito:

"a) esse tipo de preeenchimento de cargos não poderá desestimular os

servidores municipais? b) Nào seria mais justo utilizar o pessoal

servidor municipal de carreira principalmente pela experiência

acumulada por estes? c) A mudança desse pessoal ( quase 90%

estranho ao quadro), a cada Administração não levará a uma

descontinuidade administrativa ,( ...) ?" (Processo no. 1465/91 : 131)

Em relação a esta questão, o Secretário esclareceu, por escrito, em

resposta dos quesitos formulados ao Executivo:

"Estamos diante de uma proposta de mudança de um modelo que muda,

fundamentalmente, as relações funcionais e hierárquicas. (...). Diante

disto é natural que a Prefeitura com base na nova proposta, através da

mudança estrutural da máquina administrativa dê uma nova distribuição

aos cargos em comissão, conforme as novas atribuições dos seus

órgãos.

Adiantamos ainda, que a tabela de cargos ( anexa ao Projeto de Lei)

apresenta a estrutura básica minima necessária ao funcionamento

da nova organização. Os cargos em questão, portanto, perfazem

aproximadamente apenas 5% dos atuais cargos em comissão da

PMSP.
Resumidamente, há na situação atual, 10.141 cargos em Comissão e no

projeto apresentado estamos nos referindo a um total de 576, que

representam o percentual acima citado de aproximadamente 5% ( para

maiores esclarecimentos listamos, em seguida, a tabela dos cargos em

Comissão da P.M.S.P.) "( Processo no. 1465/91 : 150).
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Referência No. Cargos

DA2 2.301

DA. 4 29

DA5 1.759
DA. 6 278

DA7 632

DA8 127

DA9 586

DA10 2.115

DA. 11 748
DA. 12 684

DA 13 61

DA 14 91

DA 15 63
DA 16 5

SM 19

9.498 +

643 outros cargos em comissão,

com outros símbolos (PR _ As,

Aas, FC, GCN, etc. 1110.141

( Processo no. 1465/91 : 150)

Assim , em relação aos cargos em comissão , as críticas não eram

válidas , pois os cargos em comissão apresentados pelo Executivo eram

realmente cargos de confiança, que na Prefeitura já eram designados como

cargos em comissão (secretários municipais, chefias de gabinete, diretorias ,

etc.).

Conforme o Executivo demonstrou o projeto referia-se a um pequeno

número de cargos, e estes cargos compunham os níveis decisórios do novo

modelo estrutural da PMSP e portanto, deveriam ser de confiança. O
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detalhamento dos outros níveis seria feito após a aprovação desse projeto ,

comtemplando o restante dos cargos da Prefeitura. Mas apesar do Executivo

esclarecer essa questão, o presidente da Comissão de Política Urbana ,

Metropolitana e Meio Ambiente, Bruno Feder (PDS) e o relator, Andrade Figueira

(PDS) continuaram criticando a forma de provimento dos cargos em comissão.

Votaram pela rejeição do projeto de Reforma Administrativa, mas na Comissão,

venceu o parecer favorável a essa proposta.

3. A falta de definição de competências das novas Secretarias e

Subprefeituras .

O voto vencido da Comissão de Política Urbana , Metropolitana e

Meio Ambiente , sobre o projeto de Lei de Reforma Administrativa, fez

referências a falta de definição de competências da nova estrutura proposta pelo

Executivo:

" As competências das novas Secretarias e Subprefeituras não estão

definidas no projeto, a não ser genericamente, e assim mesmo, apenas

nos planos superiores da hierarquia. (...).

A definição da competência não é taxativa ou concludente, não se

sabendo, por exemplo, quem determinará o embargo ou a paralização

de obras; quem expedirá autos de conclusão ( habite-se) ; quem

decidirá os recursos fiscais ou administrativos; quem nomeará

funcionários ; (..) r etc" ( Diário Oficial do Município de São Paulo,

18/10/91, pg. 44).

As críticas sobre a falta de detalhamento do projeto foram também

colocadas pelos representantes das entidades do funcionalismo, principalmente

pelo Sindicato dos Inspetores Fiscais, através de sua presidente, Berenice

Gasone. Conforme ela mesma expôs ao Executivo, em audiência pública , o

projeto era totalmente vago:
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" Desculpe-me o Secretário, mas é um projeto que s6 apresenta um

arcabouço, não tem um enchimento, não tem nada. Não é por menos

que ele tem suscitado tantas dúvidas no funcionalismo público, o qual,

.naturalmente, acompanha de perto a Administração Municipal"

(Audiência Pública, 26/11/91, pg. 436).

o Executivo respondeu que o objetivo era não detalhar a proposta,

enquanto não tivessem uma definição da Câmara , em relação aos conceitos

básicos que estavam defendendo:

" (...) o projeto não explicita o funcionamento. Não explicita o

funcionamento, porque no nosso entender não é esse o seu papel e

nem foi elaborado para esse objetivo" ( Audiência Pública, 26/11/91 ,

pg. 441).

4. O número de Subprefeituras. O Sindicato dos Engenheiros e

Arquitetos defendia o aumento do número de Subprefeituras proposto - de 13

para 20 - conforme a divisão das atuais Administrações Regionais. O Secretário

da Reforma, por sua vez, deixou claro que um aumento significativo no número

de Subprefeituras inviabilizaria a estrutura proposta no projeto, pois a Prefeitura

não teria recursos para a sua manutenção. As Subprefeituras teriam um papel

diferente do que as administrações regionais tinham até então, passando a ser

efetivamente responsáveis pela prestação de todo serviço nas diversas regiões.

A dificuldade de entendimento nestas questões representaram, por um

lado, os interesses particulares das entidades representativas do funcionalismo,

que resistiam às mudanças propostas, apontando as imperfeições, ilegalidades

e indefinições do projeto, através de um discurso técnico pela manutenção da

estrutura atual. Nesse sentido, não podemos deixar de rever o modelo de

Burocracia proposto por Weber, para entender que os critérios de racionalidade
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administrativa, que supõem que o aparelho administrativo seja neutro, de fato

estão ausentes na máquina administrativa. Conforme analisa Schwartzmann :

"Na sua forma ideal a burocracia weberiana nunca chegou a existir. Na

realidade ela parece ser um modelo de grande instabilidade, com várias

dificuldades que lhe são inerentes. A primeira dessas dificuldades foi

prevista pelo próprio Weber, ou seja, a tendência das burocracias em

desenvolverem seus interesses' próprios como corporação, e assim

deixarem de ser porta-vozes e agentes tão eficazes dos governos."

(SCHWARTZMANN, 1987: 71).

Além disso o autor coloca outra dificuldade , considerando que a

distinção entre o que é técnico, formal ou administrativo , de uma lado, e o que é

político e substantivo, por outro, é bastante obscura:

"Isto faz com que a burocracia acrescente à sua tendência natural de

defender seus interesses corporativos, uma segunda característica : a
tendênCia de querer subtrair dos órgãos políticos a própria competência

decisória, em nome da maior capacitação técnica "( SCHWARTZMANN

, 1987: 72) .

De fato, os vereadores da oposição acabaram emitindo parecer pela

rejeição do projeto baseado nas análises das entidades representativas do

funcionalismo.
Nas audiência públicas, as entidades representativas do funcionalismo,

ao criticarem o projeto, puderam defender seus interesses corporativos, embora
no discurso colocassem a preocupação com a eficiência e eficácia da máquina

administrativa , baseados em seu conhecimento técnico. O Executivo e os

vereadores da Comissão de Administração Pública, também colocaram o seu

posicionamento em relação a proposta. Porém, apesar das discussões, não

houve negociação entre o Executivo e as entidades representativas do
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funcionalismo em relação ao conteúdo do Projeto de Lei encaminhado à Câmara

Municipal. A Comissão de Administração Pública ,acabou encaminhando o

Parecer Final, considerando as reivindicações das Entidades representativas do

Funcionalismo, através de um Substitutivo ao Projeto Original.

Assim, nos debates e discussões, quem acabou ganhando foram as

Entidades do Funcionalismo. Nesse sentido, julgamos importante destacar que a

Comissão de Administração Pública ao vincular o Projeto de Reforma

Administrativa ao Projeto do Plano Diretor, propiciou a abertura dessas Audiências

Públicas, porque a Lei Orgânica previa a abertura de Audiências Públicas para a

discussão do Plano Diretor e não para o Projeto de lei de Reforma Administrativa.

As audiências públicas eram reuniões abertas onde poderiam ser chamadas , não

só associações mas toda a sociedade, pois eram publicadas no "Diário Oficiai", em

jornais de grande circulação e todos poderiam participar. Por isso consideramos as

audiências públicas, o grande espaço de negociação dos interessados no Projeto

de Lei.
O Executivo perdeu porque não conseguiu mobilizar a população, que

deveria ser a maior interessada, o partido e os próprios parlamentares petistas, em

favor dessa proposta. Mesmo a equipe governamental estava dividida, conforme

descrevemos no processo de formulação da proposta. Em nenhum momento

houve negociação em relação a essa proposta. O que se observou nas Audiências

Públicas, foi o reflexo do próprio processo de formulação da proposta, ou seja, as

ausências de participação eram indicativas do desinteresse e da falta de

envolvimento de outros atores na definição do Projeto - os representantes da

população, (Conselhos, Associações) não compareceram nas reuniões.

Observamos também, que os parlamentares petistas, tiveram um posicionamento
indiferente pelo Projeto de Reforma, não compareceram às Audiências Públicas
para conhecer ou defender a proposta. Os parlamentares petistas da Comissão de
Administração Pública também não tiveram interesse em conhecer a proposta do

Executivo, faltaram em algumas reuniões e não defenderam a proposta do
Executivo. A própria vereadora Tita Dias colocou que não tinha opinião formada

sobre o Projeto. Principalmente os representantes das entidades do funcionalismo,
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ligados ao PT, criticaram a forma de condução do processo de Reforma

Administrativa.

O Presidente do Sindicato dos Médicos, Eurípedes B. Carvalho, era

vinculado ao PT e, conforme já descrevemos, afirmou que a Administração

Municipal errou na metodologia de elaboração da Reforma Administrativa, pelo

menos no que concerne a ouvir as entidades do funcionalismo:

" É importante dizer que acredito ter sido um erro de estratégia

política o que a administração fez. Porque, na realidade, ao criar um

fórum efetivamente irreal, não era um fórum que representava a

realidade da luta efetiva dos funcionários públicos, da relação efetiva

dos funcionários públicos com os diversos governos"( Audiência

Pública, 07/11/91, pg. 78).

A representante do Sindicato dos Servidores Municipais, que também

era vinculada ao PT, questionou a participação dos servidores no processo. O

presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação do Ensino Municipal de

São Paulo, que era do PC do B; afirmou não ser contrário à reforma, mas criticou

a forma como foi encaminhada a proposta de Reforma Administrativa:

"Com a indicação de um Secretário Especial de Reforma Administrativa,

todo o trabalho anterior e mesmo as comissões que foram formadas não

mais se reuniram e a proposta ficou restrita a um plano de governo.

Recentemente, o projeto de Reforma Administrativa foi apresentado a
Câmara Municipal e publicado no Diário Oficial. O Sindicato dos

Profissionais do Ensino Municipal vem, insistentemente, pedindo a
Secretaria Especial de Reforma Administrativa e ao Gabinete da

Prefeita, que seja dado oportunidade para debater o projeto, não só nós,

como outras entidades do funcionalismo" ( Audiência Pública, 11/11/91

pg. 127).
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É importante destacar também, que o vereador Luís Carlos Moura

(PCB), era coligado com o PT nas eleições de 1988, porém no decorrer da gestão,

passou para a oposição, ora alinhando-se aos tucanos, ora ao PMDB. Já o

vereador Ushitaro kamia (PSB) , que era do PTB, mas passou a apoiar a bancada

do PT mudando a sua legenda partidária em fev/89, continuava apoiando o

governo. Pelo menos contava-se com o seu apoio, pois Kamia aceitou a tentativa

de aproximação dos governantes petistas no ano de 1991, indicando o

administrador Regional de Vila Maria . Porém, neste caso, acabou cedendo às

pressões dos grupos de interesse, apoiando os vereadores da Comissão de

Administração Pública no seu parecer final.

De fato, o parecer final retratou as reivindicações das entidades

representativas do funcionalismo, tendo conseguido manter as Secretarias de

Educação, Transportes e Finanças, além de atender aos interesses da Associação

dos Procuradores que esteve presente em todas as Audiências Públicas, assim

como o Sindicato dos Inspetores Fiscais e o Sindicato dos Engenheiros e

Arquitetos.

Por outro lado, é importante destacar que o parecer contrário ao

Substitutivo, apresentado pelos vereadores do PT, não se referiu ao conteúdo do

Projeto , nem aos termos em que se deu o processo de negociação, mostrando

que não existia clareza em relação ao Projeto de Reforma Administrativa. O voto

contrário ao parecer final da Comissão de Administração Pública, restringiu-se

apenas no protesto em relação aos prazos regimentais, que esta Comissão teria

ultrapassado. No entanto, esqueceu-se que o Projeto tinha permanecido mais

tempo na Comissão de Constituição e Justiça ( 27 dias a mais), e que o

Presidente da Comissão era um vereador do PT .

Esta postura dos parlamentares petistas, diante do processo de

negociação, só serviu para desgastar ainda mais o Projeto junto aos vereadores

que poderiam ser aliados como o PSB e o PCB, além do Presidente da Câmara,

vereador Arnaldo de Abreu Madeira, do PSDB.

Tal fato pode ser verificado, na Comissão seguinte, onde o processo foi

encaminhado, mas sequer chegou a ser analisado, pois no período em que o
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processo permaneceu na Comissão não foram solicitadas informações ao

Executivo, nem designado um relator. O Presidente desta Comissão, o vereador

Jamil Achôa (PMOB), apenas declarou que o prazo regimental, bem como o da

prorrogação não foram suficientes para que se chegasse a conclusão sobre a

matéria, justificando o seu prosseguimento. O projeto foi encaminhado à

Secretaria da Mesa onde aguardaria a pauta do Plenário para entrar em discussão

e votação, o que acabou não acontecendo. Os motivos da paralisia decisória do

projeto de Reforma Administrativa na Câmara Municipal serão analisados a seguir.
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VI

PARALISIA DECISÓRIA DO PROJETO DE

REFORMA ADMINISTRATIVA NA CÂMARA

MUNICIPAL DE SÃO PAULO

o PROCESSO LEGISLATIVO

o desenvolvimento do processo legislativo 19do Projeto de Lei de

Reforma Administrativa passou apenas pela primeira fase de tramitação. O

Executivo tomou a iniciativa de encaminhar o Projeto de Lei à Câmara Municipal,

tendo sido submetido, primeiramente, ao exame das Comissões permanentes. A

fase seguinte, de discussão em plenário, onde todos os seus membros podem

debater o projeto original e suas emendas na forma e no prazo regimental, não foi

concretizada.

O Projeto de Lei de Reforma Administrativa foi encaminhado à

Câmara Municipal em 16/05/91, tendo permanecido nas comissões permanentes

até 03/02/92, quando foi encaminhado a Assistência Técnica da Mesa, onde

aguardaria entrar em pauta no plenário para ser discutido, votado e, se aprovado,

seria sancionado e promulgado ou vetado pelo Executivo. Mas até o final do ano

de 1992, o projeto não tinha sido discutido no Plenário.

O prefeito pode solicitar à Câmara que delibere sobre seus projetos

dentro do prazo comum ou de urgência, como pode silenciar a respeito, deixando a

Edilidade com tempo indeterminado para apreciar as proposições que lhe foram

enviadas, sem fixação de prazo. A fixação do prazo pode ser feita na remessa do

projeto, ou mesmo durante a sua tramitação, em qualquer fase do processo

19 Processo Legislativo é a sucessão ordenada de atos necessários á formação da lei, do
decreto legislativo ou da resolução do plenário, Desenvolve-se através das seguintes fases e
atos essenciais ú tramitação do projeto: iniciativa, discussão, votação, sanção e promulgação,
ou veto (MEIRELLES, 1993: 483)
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legislativo, contando-se o seu início da data do recebimento da solicitação do

Executivo 20.

No entanto, o Executivo não se manifestou, por escrito em relação

aos prazos para a votação desse projeto, mas verbalmente, em Audiência Pública,

houve uma discussão entre o vereador Luiz Carlos Moura e o Secretário Sérgio

Renault , se a lei Orgânica estipulava prazos para aprovação da matéria . No

entendimento do vereador Luiz Carlos Moura, a Lei Orgânica era genérica e não

daria para estar fazendo interpretações válidas sobre os prazos, mas concordou

com a interpretação do Secretário, que esta data poderia ser 5 de abril de 1992,

pois há um comando nas "Disposições Gerais e Transitórias", mais

especificamente no artigo 7°. que diz: "O poder municipal procederá à revisão e a

consolidação da legislação existente e a elaboração de novos diplomas legais

decorrentes dessa lei Orgânica no prazo de até 24 ( vinte e quatro) meses a

contar da data de sua promulgação", que daria exatamente na data acima

especificada. Entretanto esse artigo era seguido de dois parágrafos, que eram

comandos de natureza genérica:

"Parágrafo 1.o - Serão criadas Comissões Especiais para as

finalidades previstas no caput desse artigo, no prazo de 60 ( sessenta

dias) dias.

Parágrafo 2.o - No desenvolvimento dos seus trabalhos as Comissões

realizarão audiências públicas" ( Lei Orgânica do Município, 1990: 63).

O Secretário Sérgio Renault concordou com os comentários do

vereador Luiz Carlos Moura, observando que a interpretação que mais convinha à
cidade de São Paulo, à Câmara Municipal e ao Executivo era aquela que previa o

prazo de 5 de abril, pois se não fosse até esse prazo acabaria não acontecendo,

porque seria ano eleitoral e tudo ficaria mais difícil a partir daquela data.
Mas, o projeto de Lei não entrou em pauta do Plenário, conforme já

relatamos anteriormente, porque não houve um acordo entre as lideranças e o

20 Mcircllcs (1993) , pg. 4~8
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esse aspecto, julgamos importante fazer algumas considerações sobre a difícil

relação do Executivo com o Legislativo na gestão Luíza Erundina e como isso,

provavelmente interferiu na tramitação do Projeto de Lei de Reforma

Administrativa na Câmara Municipal, que acabou ficando engavetado sem entrar

em discussão no Plenário, para ser votado. Procederemos essa análise,

primeiramente considerando a correlação de forças entre o Executivo e o

Legislativo no início do governo, para em seguida mostrar porque a situação do

Executivo foi se tornando cada vez mais difícil junto ao Legislativo, inviabilizando

qualquer tipo de negociação.

HISTÓRICO DA CORRELAÇÃO DE FORCAS ENTRE O EXECUTIVO-

LEGISLATIVO NA GESTÃO LuiZA ERUNDINA21

Nas eleições de 1988 foram eleitos 53 vereadores para a Câmara

Municipal de São Paulo. O PT elegeu a maior bancada com 16 vereadores

(30,19%). Tendo concorrido coliqado com o PCB, que elegeu um vereador, e o PC

do B, que também elegeu um parlamentar, a bancada situacionista eleita perfazia

18 vereadores (33,96%). Um vereador do POT também passou a apoiar a

candidata do PT a Prefeitura - perfazendo 19 vereadores (35,85%).

O PMOB detinha a segunda maior bancada, com 9 vereadores

(16,98%), e concorreu coligado com o PFL, o qual elegeu 4 vereadores (7,55%).

Ambos os partidos perfaziam 13 vereadores (24,53%) na Câmara Municipal de

São Paulo.
A bancada do PDS era a terceira maior com 8 vereadores (15,09%). O

PSOB e o PTB elegeram 5 vereadores cada um (9,48%), e o PL elegeu 3

parlamentares (5,66%).

O Executivo para conseguir a aprovação dos seus projetos teria de

dispor de pelo menos 27 parlamentares a seu favor, mas no início do mandato só
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contou com 19, oito a menos do que o necessário para conseguir a maioria na

Casa. Supondo que tivesse conseguido o apoio do PSDB, seriam acrescidos mais

5 vereadores, o que tornaria mais fácil negociar - três adesões para perfazer a

maioria absoluta. Mas apesar do PSDB se alinhar no' campo dos partidos

chamados "progressistas", a aliança com o governo não ocorreu.

A prefeita Luíza Erundina, ao assumir o governo, ainda estava muito

ligada às diretrizes do Partido, que era contrária a qualquer tipo de negociação

junto ao Legislativo e a uma política de alianças com outros partidos. Apesar de

alguns partidos de esquerda - PC do B, PSB - terem apoiado a candidatura do PT,

e o PSDB ser simpatizante das propostas do governo, a prefeita não deu cargos

para esses partidos que a apoiaram na candidatura, ou que poderiam ser aliados

em seus projetos junto à Câmara.

Assim, apesar da prefeita contar com uma situação favorável junto à

Câmara para fazer alianças, pois no início da gestão as pesquisas mostravam que

maior parte da população era favorável ao governo (64% da população tinham

gostado da vitória de Luíza Erundina), o Executivo se recusou a estabelecer uma

coalizão de governo que lhe proporcionasse uma maioria legislativa, tanto em

acertos programáticos,. como no estabelecimento de um pacto homologatório,

forçando o Executivo a estabelecer negociações pontuais sobre cada projeto de

seu interesse.

Segundo Couto (1991), no Brasil, o Legislativo opera tradicionalmente

como esfera homologatória das iniciativas de interesse do Executivo. Mas, para

que a homologação aconteça é necessário ocorrer o pacto homologatório -

conforme denominação do autor.

a pacto homologatório é definido como um acordo que se processa

entre os parlamentares e o Executivo, explícita ou implicitamente, e que

estabelece a transferência dos mais diversos recursos daqueles para estes

últimos, em troca de homologação das iniciativas legislativas daquele poder.

210 histórico é baseado em Couto & Abrúcio (1993), Couto(1995) e entrevistas (Assessora
Parlamentar da Secretaria de Saúde, vereador Chieo Witaker e Assessor de confiança da
Prefeita, Ivan Neves)
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Entretanto, o pacto homologatório é apenas uma opção do Executivo.

Couto identifica outras estratégias por parte do Executivo:

• o conflito com o Legislativo por decisão do propno Executivo, ou

porque deseja governar absolutamente sozinho, ou pela impossibilidade de

negociar com o Parlamento, por um motivo qualquer, ou frente à ineficácia de

negociação.

• o estabelecimento de um "pacto programático" ( ou pacto

governativo), em que o chefe de governo estabelece sua base de apoio no

Parlamento a partir da definição de uma linha programática, ou de uma linha de

governo, sem que haja barganha de recursos fisiológicos-clientelísticos incluída

nesse acordo.

• o estabelecimento de uma estratégia de negociação pontual, em que

o Executivo elabora suas políticas a partir de um projeto próprio, negociando com

os parlamentares em cada questão especificamente.

A posição inflexível da prefeita em estabelecer alianças com o

Legislativo, acabou dificultando a aprovação dos seus projetos, pois quando não

conseguia negociar pontualmente, o Executivo acabava assumindo uma posição

de conflito com o Legislativo, pois existia a dificuldade dos governantes petistas

em lidar com o processo de negociação. Com relação a esse aspecto, podemos

ressaltar a inabilidade do Executivo em lidar com os vereadores, gerando

desentendimentos, principalmente pelo fato da Prefeita vetar os projetos dos

vereadores sem antes negociá-los, ainda que isso fosse possível em muitos

casos. Até vereadores do PT ( como ocorreu com Ítalo Cardoso e Arselino Tatto)

tiveram seus projetos vetados, o que demonstrava ser tal política mais o resultado

de falhas na comunicação entre os poderes, do que uma tentativa deliberada de

gerar conflitos com a oposição.

Além disso, contribuiu para dificultar a relação entre situação e

oposição no Legislativo, principalmente a inabilidade política de Eduardo Suplicy,

que ao assumir a Presidência da Câmara Municipal, tentou moralizar algumas

ações na Casa, questionando os atos dos vereadores. Esse episódio acabou

levando à prisão e indiciamento de alguns funcionários antigos da Câmara,

envolvidos com irregularidades, além de arrolar no processo quatro vereadores -
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Antônio Sampaio(PDS), João Brasil Vita (PTB), Almir Guimarães( PMDB) e Jamil

Achôa (PMOB)- que foram julgados e poderiam ser cassados, caso dois terços

dos parlamentares votassem favoravelmente. Todos foram preservados, mas

depois desse episódio, o relacionamento entre oposição e situação foi sempre

marcado por muita animosidade.

Também podemos questionar o posicionamento dos parlamentares

petistas, que em plenário, dificultavam todos os processos de negociação, pois

sempre assumiam posturas críticas, que· não levavam a resultados concretos.

Nesse sentido devemos considerar que o PT não via o Parlamento como centro

das decisões políticas, mas como "espaço de denúncia". O parlamentar deveria

atuar, fazendo oposição e contestação, pois para o PT o Legislativo funcionava

como um balcão de troca, onde a moeda de troca variava, desde o dinheiro

propriamente dito, até cargos e favorecimentos pessoais. Negociar com o

Legislativo significava aceitar esse jogo.

Assim, os parlamentares do PT tinham a mesma dificuldade dos

governantes petistas em lidar com o processo de negociação, e por isso não se

empenhavam para a aprovação dos projetos de Executivo. Por outro lado,
também não havia por parte do governo um diálogo com a bancada. Existia falta

de informação e interesse recíproco.

Neste sentido, acatamos as observações de Couto (1995) sobre a

influência do ideário marxista-Ieninista na posição do PT em face do processo de

negociação:

"Ao tomar os diferentes interesses existentes como forma de

manifestação da luta de classes, denotando, portanto contradições

irreconciliáveis, o ideário revolucionário apontava para a impossibilidade

de negociação - negociar com representantes da burguesia significava

trair os interesses da classe trabalhadora, comprometendo, assim o

próprio projeto revolucíonárío"( COUTO, 1995: 197).

Assim, para o PT negociar no Parlamento significava, em primeiro

lugar, reconhecer a própria instituição parlamentar - e, consequentemente a
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institucional idade representativa - como um locus legítimo de ação política, que

impõe certas regras que devem ser acatadas, como a de negociar. Em segundo

lugar, negociar significava flexibilizar posições, reconhecendo o "outro" como um

participante legítimo do processo político, "outro que é portador de certos

interesses, que procura fazer valer através da negociação política. Reconhecê-Ia

signifi~a adotar uma perspectiva pluralista e, por conseguinte, universalista da

política, na qual é necessária estabelecer um consenso mínimo sobre as decisões

a serem tomadas.( COUTO, 1995:198)

Em decorrência desses fatores, o Executivo no decorrer do mandato,

ao invés de melhorar a sua situação inicial junto ao Legislativo, acabou

perdendo até os aliados potenciais como o PSDB e os aliados de campanha, o

PCB, e o PSB, conforme verificamos no próprio processo de Reforma

Administrativa.

o POSICIONAMENTO DO PSDB E DE ALGUNS VEREADORES DA

OPOSiÇÃO EM RELAÇÃO AO GOVERNANTES PETISTAS

Segundo Walter Feldman, houve uma disposição inicial do PSDB em

fazer uma coalizão de Governo, tendo procurado a prefeita petista, cinco dias

após a eleição, na expectativa de receber um convite para integrar o governo

eleito. Nesta ocasião teriam inclusive levado ao Executivo uma proposta de

descentralização baseada na criação de Subprefeituras. Contudo, não tendo

conseguido qualquer aceno nesse sentido, os tucanos passaram para a oposição.

O próprio Feldman, esteve na frente da oposição mais veemente ao Executivo na

capital paulista. Mas este oposicionismo não foi devido apenas a negativa do PT,

pois eram competidores eleitorais e além disso, o PT tinha sido uma forte oposição

ao governo Mário Covas, que provavelmente deixaram ressentimentos 22.

Esta oposição foi sentida principalmente no ano de 1991 quando o

novo Presidente da Casa assumiu o seu mandato - o vereador Arnaldo de Abreu

22 Baseado em Couto (1995) e entrevista eom o vereador Chico Witakcr.
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Madeira do PSOB . Assim, já nas primeiras Sessões Ordinárias daquele ano, o

vereador Walter Feldman, abordou a questão do tempo perdido nos anos

anteriores em relação ao trato das questões da Cidade, referindo-se a gestão do

vereador Eduardo Matarazzo Suplicy e deu ciência de um documento que fazia

uma análise crítica de sua gestão. O documento, com o título: "Suplicy , o gigante

de pés de barro" - foi lido para os vereadores da Casa:

liA Câmara Municipal de São Paulo, nas duas últimas legislaturas

1982 e 1988, cumpriu papel destacado na luta democrática e no debate

de questões importantes da nossa Cidade, culminando com a

elaboração de sua Lei Orgânica avançada, que aponta para as grandes

reformulações que a Cidade e seus Poderes pode realizar na virada do

século.

A Câmara foi o reflexo da pluralidade e dos interesses e anseios do

povo de São Paulo. No mandato da atual Mesa e da Administração

Petista, algumas experiências esclarecedoras ocorreram na vida

parlamentar do Legislativo Paulistano, que devem neste momento ser

refletidas:

A Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou as irregularidades

na Câmara, dirigida pelo PCB, PSDB, PT, PMDB e PDS, produziu

proposta de profundas alterações na estrutura, que se diluíram pela

condução do Presidente, muito mais preocupado com a forma do que

com o conteúdo. Assim, tais avanços e medidas dos poucos

implementados foram sempre apresentados. à opinião pública como

obra

pessoal de um único Vereador ou de seu partido. Esse comportamento
dos donos da moralidade pública e da verdade absoluta evidenciou, no

jogo parlamentar, a profunda discrepância entre o PT discurso é o PT

prática, entre o PT Oposição e o PT Poder. E instrumentos como a fuga

do plenário, para impossibilitar votações, pressões do Executivo

denunciado na troca de favores, instrumentalização do Legislativo
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traduzidas nas emendas e votos do PT na Lei Orgânica, a favor do

Executivo, como se esta fosse uma lei transitória enquanto estavam no

Poder, foram ações cotidianas.

O PT, em sua ação autoritária, que não dialoga, reivindica o caráter

popular como exclusividade da Administração Erundina e não admite

que os vários partidos guardando integralmente o espectro ideológico e

doutrinário, possam organizar-se enquanto bloco no cumprimento do

papel legislativo e nos interesses da Cidade.

e estratégia do PT massacrar a Oposição e identificá-Ia como

movimento único da direita. Ressalta-se, entretanto, que coube a esta

Oposição conduzir a Instituição no cumprimento de suas prerrogativas.

Assim o foi na elaboração da Lei Orgânica, da Lei das Diretrizes

Orçamentarias, nas emendas ao próximo Orçamento, no caso o

Orçamento atual voltando às prioridades sociais na fiscalização dos

desmandos da gestão municipal.
Segundo Maquiavél, a imensa maioria dos homens se satisfazem com

as aparências, como se fossem realidades e são mais influenciados

pelas coisas como aparecem do que como são. A ação do Presidente

nesta Casa desfaz esta máxima: foi ele absolutamente incapaz de

administrá-Ia. Produziu aparências, blefes, nada palpável; mesmo a
ação inicial da máquina administrativa foi destruída.

Note-se que as propostas de modernização e moralização da

Câmara nasceram da lavra da oposição. O mesmo ocorrendo com o
tratamento isonômico das cotas de combustível, limitação do uso do

automóvel na região metropolitana, proibição de chapas frias e

isonomia para vereadores da Mesa, quanto à utilização de carro.

As decisões exclusivas do Presidente andaram a passos de jabuti, ou

não se realizaram. Assim é que, um requerimento, após aprovação, em

plenário, demora hoje vinte e um dias para ser expedido pela

Presidência.
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A proposta de reforma Administrativa, elaborada pela CEPAM,' não

foi implantada pelo Presidente. (...)

A Presidência abundando em planos carece da falta de projetos.

Assim que pretendemos informatizar esta Casa, sem um projeto claro,

jogou terminais de computador, microprocessadores e outros

componentes em inúmeros setores e departamentos. Por não ter um

projeto de informatização orientado, computadores estão sendo usadas

apenas como máquinas sofisticadas de datilografia. (...)

Em nenhum momento tivemos a ponderação, a análise, a
apresentação de Requerimentos de Informações, por parte do vereador

Maurício Faria, por parte de vereadores do PT, questionando

exatamente esses pontos, a incúria administrativa da antiga Mesa. Pois

ficava ela o tempo todo no debate institucional, no debate ideológico,

dificultando notadamente o trabalho individual, político e partidário dos

Senhores Vereadores desta Casa. (...)

Infelizmente, todas essas verdades não foram possíveis de serem

veiculadas para a opinião pública, o que permitiu ser esse homem, hoje,

um dos nossos representantes no Senado Federal, pelo Estado de São

Paulo" (FELDMAN, 243a Sessão Ordinária, 07/02191: Diário Oficial do

Município, 28/02191,pg. 37-38) .

Por esse documento podemos perceber a posição do PSDB em

relação ao PT e consequentemente ao Governo petista. Aliás, é importante

destacar que o vereador Walter Feldman votou contrariamente ao parecer da

Comissão de Política Urbana, onde a maioria deu voto favorável ao Projeto de

Reforma Administrativa apresentada pelo Executivo. Além disso, no ano em que o

processo tramitou pelas Comissões, o Presidente da Casa foi o vereador Arnaldo

de Abreu Madeira do PSDB e no ano seguinte, foi o vereador Paulo Kobayashi ,

também do PSDB e considerando que o Presidente da Casa tem muito poder do

ponto de vista administrativo e político, a oposição do PSDB foi muito prejudicial

no sentido de priorizar a discussão desse projeto no Plenário.
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De fato o Presidente da Casa tem muito poder, conforme colocou o

próprio Walter Feldman em uma sessão da Câmara Municipal, referindo-se ao

vereador Eduardo Matarazzo Suplicy:

"(...) Quero dizer que infelizmente, apesar do trabalho profícuo e

determinado dos vereadores Gabriel Ortega e Paulo kobayashi, que são

da minha bancada, e também dos outros Senhores Vereadores

componentes daquela Mesa anterior, sabemos que o vereador Eduardo

Matarazzo Suplicy, por vários mecanismos e até por competência

pessoal, exerceu de maneira clara e soberana aquilo que já é tradição

nesta Casa, que é conhecido através do nome de Presidencialismo; e

todos nós sabemos que efetivamente sempre foi assim. A Mesa muitas

vezes consegue segurar algumas decisões do Sr Presidente, mas

sabemos que no dia-a-dia quem comanda os destinos da

instituição é o Presidente, do ponto de vista administrativo e,
muitas vezes, político"( FELDMAN , 24~ Sessão Ordinária 07/02191,

Diário oficial do Município, 28/0211991: 38 ) ..

Por outro lado, o vereador Jamil Achôa (PMDB), Presidente da

Comissão de Finanças e Orçamento, que não emitiu parecer sobre o Projeto de

Reforma Administrativa, também compartilhava da idéias do PSDB, tendo

particularmente muitas razões para ter conflitos com o PT, pois foi arrolado no

processo que apurava as irregularidades da Câmara, tendo sido julgado e quase

cassado. Para se ter uma idéia desse conflito, transcreveremos a fala desse

Vereador em uma Sessão da Câmara , onde o Vereador Arnaldo de Abreu

Madeira assumia a Presidência da Casa:

"Sr Presidente, nobres Vereadores, mal inicia-se a gestão da atual

Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo e já se vislumbra -

vai aí um alerfa ao Sr Presidente e aos demais Membros da Mesa - o
que pretende fazer o PT esse ano. Este PT que foi derrotado
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fragorosa mente nas urnas, nas eleições democráticas para a

Presidência da Câmara, e se Deus quiser também será derrotado na

Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, por seus próprios erros. E ele

vai, Sr Presidente, já nesta sessão tentar ataques violentos à pessoa

de V. Exa. - a quem rendo minhas homenagens. E disponho-me a lutar

com V. Exa. contra esse partido que veio apenas munido de ódio, para

se vingar não sei de quem.

Veja bem Sr. Presidente, que eles, os do PT, não entendem e não

querem entender o que é justiça e o que é direito. Não respeitam nem

uma decisão judicial quanto mais um processo em andamento.

De fato, Sr. Presidente, requisitei para o meu gabinete o honrado

cidadão Yosito Takamura, que cometeu realmente uma falta

reconhecida por ele mesmo, não através de investigações. Ele próprio -

e se não o fizesse ninguém saberia - se denunciou, para posteriormente

chorar amargamente o seu erro. Esse foi um fato relatado para a

Comissão Especial de Inquérito da qual eu mais três vereadores fomos

vítimas da sanha assassina de um Partido odioso; de um Partido que

está caindo violentamente na opinião da população de São Paulo e
também do Brasil . Tanto é verdade que temos aí as administrações

desastrosas de São Paulo, de Campinas, de Santos, de Piracicaba,

entre outras. ~ fato, Sr. Presidente, que quando algum bem iluminado

Prefeito se insurge contra essa administração, contra esse Partido, é.

punido com expulsão.

Sr. Presidente, no correr deste ano , espero estar lutando ao seu lado,

porque já fuí vacinado em relação ao PT. Para não cometer qualquer

erro, digo que dentro da bancada do PT temos elementos valiosos,

honestos; no entanto, não podem eles, em hipótese alguma votar a

favor do direito. O membro do PT tem que votar de acordo com o que

lhe é determinado. Por esta razão, Sr. Presidente, ofereço a V. Exa. e
aos demais Membros da Mesa o meu mais ardoroso e irrestrito apoio.

Conheço V. Exa. e sei como vai dirigir essa Casa no correr desse ano"(
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ACHÓA, 24~ Sessão Ordinária, 06/02191,Diário Oficial do Municfpio,

28/02191:35-36) .

Já o vereador Bruno Feder (PDS) , Presidente da Comissão de Política

Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, que recomendou a rejeição do projeto de

Lei de, Reforma Administrativa, era um dos opositores ideológicos do Governo

Luiza Erundina. Em plenário não dispensava críticas à Prefeita de São Paulo:

"Srs. Vereadores . "Não fujo do pau". Com essa expressão a Sra.

Prefeita - a despeito do áspero diálogo com a Ministra Zélia Cardoso de

Mello- argumentou a sua votação para o terrorismo coletivo. (...)

A Sra. Prefeita, incompetente para cumprir as suas metas e com

profundo cinismo invoca a população de São Paulo a fim de

acompanhá-Ia na profecia dessa medíocre atitude para evitar que São

Paulo se inviabilize. Parece até, certo ponto, brincadeira. A Ministra

nada tem a ver com o caos da Administração de São Paulo, a Ministra

não participa das falcatruas dessa Administração, a Ministra ainda não

foi, como membros do PT, indiciada pela polícia por corrupção na

CMTC e por. envolvimento com vídeo-poquer. Portanto tem que se

separar bem estes procedimentos. A ministra também não colocou um

milhão de dólares por dia numa empresa chamada CMTC, que se

encontra no caos total. (...)
Desse modo São Paulo sofre de uma mediocridade e de uma hipocrisia

política tão profunda que a Sra. Prefeita pretende capitalizar nesse

momento para superar o desgaste de sua Administração, invocando

Srs. Vereadores, a cidade de São Paulo e estar junto com V. EX.a.para

proteger essa cidade. Realmente é uma piada de mal gosto" ( FEDER,

243 a Sessão Ordinária, 07/02191,Diário oficial do Município, 28/02191:

36) .
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AS RAZÕES DO FRACASSO NA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE

REFORMA ADMINISTRATIVA

Para entendermos as razões do fracasso na aprovação do projeto de

Lei de Reforma Administrativa, retomamos a análise de Couto (1991) sobre o

padrão de funcionamento do Legislativo. Segundo o autor, a interação entre o

Executivo e o Legislativo no Brasil, em sua forma tradicional e predominante, se

processa através de um sistema de relações que se denominou como "pacto

homologatório." O pacto homologatório estabelece a homologação das iniciativas

legislativas de interesse do Executivo por parte dos parlamentares,

proporcionando em contrapartida a transferência de recursos os mais diversos,

direta ou indiretamente para os mesmos. Na maior parte das vezes, trata-se da

transferência de recursos clientelísticos para as bases político-eleitorais dos

legisladores, uma transferência indireta que pode se dar de diversas maneiras .

Uma modalidade bastante freqüente é a realização de obras na região onde o

parlamentar tem suas bases eleitorais. Outras vezes, pode-se utilizar recursos

fisiológicos, que Couto diferencia dos recursos clientelísticos, por se tratar de uma

transferência direta, isto é , para o próprio parlamentar. A nomeação, pelo

parlamentar, de ocupantes de confiança no Executivo, pode ser entendido não

como uma transferência clientelística, em tendo-se os indicados enquanto

clientes, mas sim uma transferência fisiológica, uma vez que o parlamentar passa

a ter , através dos seus indicados, o controle dos recursos proporcionados por

aquele cargo ( COUTO, 1991: 5).

Feita a troca, os parlamentares facilitam a atuação do Executivo,

oferecendo a homologação das iniciativas legislativas de interesse do Executivo.

Chico Witaker, líder do governo na Câmara , quando o Projeto de

Reforma Administrativa foi encaminhado à Câmara Municipal, ao comentar sobre

a relação Executivo - Legislativo 23, reconhece a importância do Legislativo para a

viabilização dos projetos do Executivo. No entanto, não concorda com o tipo de

negociação que é estabelecida para o governo conseguir maioria. Segundo

2J Entrevista, outubro de 1995.
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Witaker, o Legislativo detém muito poder e o Executivo depende dele, por isso

precisa ter maioria. Mas para ter maioria precisa comprar os vereadores.

Esse método tradicional de obtenção de maiorias parlamentares, onde

a regra geral é o "dando que se recebe", não era compartilhado pelo PT. Para ter

maioria total era necessário satisfazer toda a clientela do vereador - distribuindo

cargos e trocando favores. O governo Luíza Erundina, segundo Chico Witaker,

governou com minoria, porque a prefeita não quis entrar nesse jogo : "é dando

que se recebe". Ele explica porque o governo não fez alianças:

" Na Administração Luíza Erundina não dava para fazer alianças ,

porque os vereadores queriam uma aliança fisiológica. Eles não

estavam preocupados com os problemas da cidade li.

Em relação ao projeto de Reforma Administrativa, a opinião do vereador

era de que não interessava aos vereadores criar as Subprefeituras e dar ao PT a

grande glória de ter introduzido a descentralização. Por outro lado, os vereadores

tinham muito medo que o Subprefeito fosse um competidor eleitoral na região e

eles não queriam dividir o poder.

O conteúdo do Projeto de Reforma Administrativa era polêmico,

conforme observamos nos debates das Audiências Públicas, onde compareceram,

somente os grupos de pressão contrários ao projeto. Conforme o padrão de

funcionamento do Legislativo, os vereadores apoiam as iniciativas do Executivo

quando houver algum interesse, ou seja, através da transferência de algum

recurso que venha a favorecê-lo direta ou indiretamente.

Segundo Couto (1991) , o conteúdo da questão pode impossibilitar a

homologação, mesmo que exista um pacto homologatório entre o Executivo e os

parlamentares, "quando a medida pleiteada for contrária aos interesses das bases

políticas e ou eleitorais dos parlamentares com tal intensidade, que põe em risco a

maximização de recursos buscados por parte dos parlamentares junto a elas, e/ou

ainda põe em risco a sua própria sobrevivência política "( COUTO, 1991 : 9). Por

outro lado, pode existir situação oposta , na qual os parlamentares sejam rígidos

opositores do Executivo, mas acabam aprovando uma demanda daquele poder.
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"Neste caso, ao invés do conteúdo ser nitidamente impopular e contrário aos

interesses de suas bases, ele vai de encontro a fortes demandas da população,

ou a interesses profundos das bases dos parlamentares, fazendo com que sua

rejeição se tornasse custosa ( e não a sua aprovação), enquanto que, ao acatarem

a demanda aprovando-a, a resultante será um saldo positivo para todos os

agentes envolvidos" (COUrO, 1991: 12).
No caso do Projeto de Reforma Administrativa não houve pressões da

população e interesses das bases dos parlamentares para aprovação do projeto.

Além disso, a Comissão de Administração Pública, ao vincular o projeto de

Reforma Administrativa ao Projeto do Plano Diretor, complicou ainda mais o

conteúdo de discussão. Segundo Salvatori ( 1996) :

"(..), o Plano Diretor, que por si só já apresenta enormes dificuldades

no seu trânsito no Legislativo, até pelos governos que não propunham

planos revolucionários, como os de Mário Covas e Jânio Quadros,

gerou uma enorme desconfiança e apreensão tanto por parte do setor

imobiliário quanto pelos vereadores . Se, do ponto de vista político, o
Plano encontrou dificuldades, da perspectiva técnica também não foi

mais fácil" ( SAL VAtora, 1996: 135)

o Projeto do Plano Diretor , assim como o Projeto de Reforma

Administrativa tratavam-se de propostas revolucionárias, que acabaram reunindo

várias questões divergentes, que ficaram para ser resolvidas em plenário no

último ano de mandato da prefeita Luíza Erundina. Conforme observou Salvatori,

"uma das regras do funcionamento dos Legislativos, de um modo geral, é que não

se aprova projetos polêmicos no último ano de mandato. Isto porque, se o projeto

é polêmico e não há consenso, algum setor ficará insatisfeito com o resultado "

(SAL VArORl, 1996: 136-137) .
Contribuiu para esse desfecho o fato do Executivo ter estabelecido

uma estratégia de negociação pontual de seus projetos, pois a sua relação com o

Legislativo, em 1991, estava bastante complicada, podendo-se afirmar que era

uma relação de conflito . O Executivo tentou viabilizar uma coalizão baseada na
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co-responsabilidade governativa, mas o problema era a indisposição da oposição

contra a formação de um governo co-responsável. Já existia uma divisão muito

nítida entre situação e oposição, e os vereadores não aceitariam uma coalizão não

fundamentada em barganhas fisiológicas significativas.

Além disso, a própria inabilidade do Executivo no tratamento dos

projetos dos vereadores, acabou fazendo com que os projetos do Executivo

tivessem um tratamento recíproco. Ou seja, em 1989 apenas 9 (nove) dos projetos

aprovados na Câmara, foram vetados pelo Executivo, em 1990 foram 32 (trinta e

dois), e até 31/10/91 já tinham sido vetados 80 (oitenta) projetos. Em

contrapartida, diversos projetos do Executivo estavam parados na Câmara, a

espera de desatar os nós: Código de Obras, Código de Comunicação Visual,

Desafetação de Áreas e Concessão Real do Uso das Favelas, Construção do

"Sambódromo" do Parque Anhembi, Código de Edificações, Anistia a Imóveis

Irregulares, Plano Diretor e entre eles, o a Reforma Administrativa 24 •

Assim, além de considerarmos as divergências em relação ao conteúdo

desse projeto, verificadas principalmente nas Audiências Públicas onde se

confrontaram os interesses das entidades de classe do funcionalismo , de um

lado, com os interesses do Executivo, por outro, além dos vereadores, o fracasso

na aprovação desse plano se deveu principalmente pela ausência de maior

entendimento entre situação e oposição na Casa e pela ausência de pressões

favoráveis a esse projeto.

Nesse sentido, podemos destacar que o Substitutivo apresentado pela

Comissão de Administração Pública, inviabilizava a proposta do Executivo nos

moldes em que ela se propunha, pois conforme o próprio Secretário da Reforma

tinha se posicionado em Audiência Pública, se o número de Subprefeituras fosse

muito maior, a proposta de descentralização teria que ser outra, pois não haveria

recursos, nem. condições para que todas as Subprefeituras se equipassem e

tivessem o exercício de sua competência em sua plenitude, conforme previsto no

projeto. Por outro lado, ao desmembrar Educação, Transportes e Finanças,

aumentando o número de Secretarias proposto pelo Executivo, logo haveria

24 Couto (1995), pg 225 (Shopping Ncws, 10/11/91 ).
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pressões por parte de outras Secretarias para garantir os seus interesses, como

por exemplo a Saúde, que já vinha trabalhando com relativa autonomia nesta

gestão. Assim, provavelmente o Executivo teria de abrir mão de uma proposta de

descentralização radical, para poder viabilizar a Reforma Administrativa, caso ela

fosse para votação, o que não interessava a Administração petista . Neste caso

era mais interessante, deixar a proposta como estava e atribuir ao Legislativo a

grande culpa pelo fracasso da proposta de Reforma Administrativa.
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CONCLUSÃO

Este estudo procurou analisar o Caso da Reforma Administrativa na

gestão petista em São Paulo , buscando entender os motivos que determinaram o

fracasso dessa proposta.

Assim , primeiramente consideramos as discussões sobre as causas

dos fracassos das Reformas Administrativas na América Latina e os modelos que

fundamentaram as propostas de reforma administrativa no Brasil. Em seguida

especificamos a perspectiva de análise teórica do nosso estudo, que se baseou

num quadro de referência analítico de formulação e implementação de políticas

públicas, que enfatiza o processo de tomada de decisão e intermediação de

interesses. Essa abordagem buscou analisar o modo de funcionamento da

máquina estatal, tendo como ponto de partida a identificação dos atores, públicos

e privados, participantes do processo de decisão; do arranjo institucional montado

para formular e implementar o programa, modos de representação de interesses

dos atores sociais e mecanismos de decisão; e quem perde e quem ganha no

processo.
Através do estudo de Azevedo (1990), sobre as contradições e

ambigüidades do partido governante foi criada uma referência básica para a

compreensão do posicionamento dos atores que participaram do processo

decisório da proposta de Reforma Administrativa. O estudo de Couto resumiu a

experiência dos conflitos vivenciados pela gestão do PT no Município de São

Paulo, tanto na frente intrapartidária ,como na frente intraparlamentar.

Com base nesse referencial, procurou-se analisar o caso da Reforma

Administrativa no municipio de São Paulo, dividindo o processo decisório de

encaminhamento dessa proposta em duas partes. Na primeira parte, analisou-se

o processo de formulação da proposta de Reforma Administrativa, tendo sido

identificadas três fases. A primeira fase, analisada no primeiro capítulo,

caracterizou-se pela participação de grande número de atores na discussão da

proposta - membros do Executivo, representantes dos funcionários,

representantes do Partido dos Trabalhadores. No entanto, o arranjo instituído
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para elaborar essa proposta na primeira fase, sob a Coordenação da Secretaria

da Administração, acabou comprometendo o processo decisório. Por um dado,

pela composição do Grupo Coordenador - estava previsto a participação de todos

os Secretários e representantes dos Grupos Executivo, Temáticos e Servidores -

mas dificilmente se contava com a participação de todos , principalmente dos

Secretários. Além disso, existiam muitas divergências, dada a diversidade de

propostas. Por isso, esta primeira fase foi considerada mais uma fase de

levantamento e conhecimento da máquina administrativa e das diferentes

concepções sobre o Tema. Em relação aos conflitos e interesses paralelos ao

processo de Reforma Administrativa, destacou-se a existência de um grupo de

pressão - os Núcleos Regionais de Planejamento( NRPs) - sob coordenação da

Secretaria das Administrações Regionais. Este grupo discutiu e encaminhou

ações no sentido de viabilizar a implantação dos governos locais, envolvendo

bases partidárias, movimentos populares e funcionários.

A segunda fase, estudada no segundo capítulo, caracterizou-se pelo

esvaziamento dos fóruns de discussão e por um tipo de negociação mais setorial,

em cada uma das Secretarias. Sobressaiu o papel dos técnicos da Secretaria

Executiva, que com o apoio do Secretário da Administração, procuraram se

legitimar como atores na condução do processo de Reforma Administrativa,

elaborando uma proposta de transição. Por outro lado, o grupo dos NRPs

continuou pressionando a prefeita no sentido de viabilizar a descentralização.

Finalizando a segunda fase, a Prefeita decretou o fim dos NRPs e do processo de

Reforma Administrativa sob a coordenação da Secretaria da Administração e

instituiu a Secretaria Especial de Reforma Administrativa.
Na terceira fase do processo de formulação da proposta de Reforma

Administrativa, descrita no terceiro capítulo, a Prefeita Luíza Erundina assumiu o

comando da Reforma, criando a Secretaria Especial de Reforma Administrativa.

Definiu as linhas gerais do novo modelo que seria construído pelos assessores
técnicos desta Secretaria e um grupo de consultores externos. Designou pessoas

de sua confiança para acompanhar a elaboração e o encaminhamento do Projeto

de Reforma Administrativa à Câmara Municipal de São Paulo. Nomeou como
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Secretário o chefe de gabinete da Secretaria de Finanças, Sérgio Rabello Tamm

Renaut e como Chefe de Gabinete, o seu assessor de confiança, Ivan Neves.

Esta fase caracterizou-se pela mudança das arenas decisórias, tendo a Prefeita

assumido a elaboração e o encaminhamento do processo de Reforma

Administrativa.

Na segunda parte desse trabalho analisou-se o processo de tramitação

do Projeto de lei de Reforma Administrativa na Câmara Municipal de São Paulo.

Primeiramente procurou-se identificar os atores e seus procedimentos na

tramitação do Projeto de Lei pelas Comissões Permanentes . A análise da

tramitação do Projeto de Lei na Câmara Municipal foi feita no quarto capítulo.

Em seguida, procurou-se analisar os conflitos e interesses na tentativa de

negociação da proposta, entre o Executivo, vereadores e entidades

representativas do funcionalismo, nas Audiências Públicas promovidas pela

Comissão de Administração Pública. O posicionamento de cada um dos atores foi

analisado no quinto capítulo. Finalizando, tentou-se explicar os fatores que

determinaram a derrota dessa proposta que não chegou a ser discutida e votada

em Plenário. Esta discussão foi feita no sexto capítulo.

Este estudo procurou explicar porque a proposta de Reforma

Administrativa não deu certo, através da ação dos atores que participaram do

processo decisório de formulação e de aprovação na Câmara Municipal. Assim,

'após a análise do caso, pudemos verificar que os governantes petistas não

souberam lidar com a negociação desta proposta, junto aos funcionários, partido,

população e ao próprio secretariado, conforme foi relatado na primeira e segunda

fase do processo de sua formulação. Além disso, a proposta de descentralização

pressupunha mudança de poder reforçando os Administradores Regionais que

eram mais ligados ao Partido. A Prefeita, ao perceber essa ameaça, mudou as

arenas decisórias do processo de Reforma Administrativa, reassumindo o

comando da reforma .
A proposta que foi encaminhada à Câmara Municipal , embora seus

pressupostos apontassem para um modelo de descentralização radical, não foi
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discutida com os representantes do funcionalismo, com o partido e parlamentares

petistas. A própria equipe governamental não foi envolvida nessa proposta final,

muito menos a população. Após a mudança das arenas decisórias e com o

término dos grupos de discussão, os agentes envolvidos no processo de

discussão inicial, acabaram se distanciando da proposta. As Audiências Públicas

refletiram essa ausência de participação e envolvimento de outros atores no

processo. Assim, o processo legislativo,· que encaminhou o Projeto de lei de

Reforma Administrativa, acabou refletindo a falta de interesses favoráveis a

mesma. Ficou reduzida a uma discussão corporativa entre alguns vereadores e

representantes de Associações de funcionários municipais, prevalecendo os

interesses particulares dos atores envolvidos no processo.

Assim, as hipóteses iniciais são confirmadas, pois de fato, o fracasso

na aprovação dessa proposta ocorreu, porque não houve acomodação de

interesses, tanto entre os atores que participaram da elaboração , como entre os

atores responsáveis pela sua aprovação na Câmara Municipal.

As contradições e ambigüidades das concepções ideológicas do Partido

dos Trabalhadores frente às instituições representativas do Estado, acabaram

reproduzindo nos governantes petistas a mesma dificuldade vivenciada pelo

partido, desde a sua formação, para lidar com a prática democrática. A mesma

contradição das proposições do partido com a sua prática de organização e

funcionamento, foi verificada no processo de formulação da proposta de Reforma

Administrativa. A Prefeita Luíza Erundina declarou que a Reforma Administrativa

não poderia ser desenvolvida "somente a partir do comando de técnicos. Assim, a

Administração Municipal criaria canais para que também os cidadãos fossem os

agentes sociais das reformas a serem implementadas" ( LUIZA ERUNDINA DE

SOUZA - PMSP)25. No entanto, o que se verificou na prática foi o não

envolvimento da população na discussão da proposta e a dificuldade dos

governantes petistas em negocia-Ia com os outros grupos envolvidos no processo.

25 A REFORMA DA ADMNlSTRAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SÃO PAULO. Diário
Oficial do Município, 02/08/89.
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A opção do governo por uma proposta revolucionária, ampla e genérica,

mas radical, dificultou a negociação com os grupos de interesse: a própria equipe

do governo municipal, os vereadores das Comissões Permanentes da Câmara

Municipal e as Entidades representativas do funcionalismo. Por outro lado,

também não houve envolvimento do partido, dos parlamentares petistas e dos

movimentos populares para apoiarem a proposta junto ao Parlamento. Conforme

descreveu Sennes, a Prefeita" ao optar por um modelo acabado, com forte apelo

político do "radicalmente novo", tinha optado por fortalecer uma bandeira de luta (

marcar posição), se não sacrificando, dificultando enormemente a possibilidade de

se efetivar um avanço gradual, mas concreto, no sentido da transição para o novo

modelo" ( SENNES, 1992 : 8). Em relação a abrangência da proposta de

Reforma Administrativa, tanto em termos de setores a serem atingidos -

rigorosamente todos -, como com relação à profundidade das mudanças , Sennes

observa:

"(...), nunca se teve dúvida do "timing" necessário a tal implantação, que

invariavelmente apontava para um horizonte de 8 a 10 anos, o que, via

de regra, era tratado com pouca importância, mas que se mostrou um

forte argumento bloqueador de qualquer ação mais concreta. Pois, em

termos políticos, era de pouca valia detonar um processo cujos

resultados se dariam no longo prazo /I (SENNES, 1992: 8).

Conforme já analisamos, o Executivo vivenciou uma relação de

ambigüidade com o Legislativo. Inicialmente descartou qualquer possibilidade de

estabelecer uma política de coalizão, repartindo o poder conquistado com outros

partidos. Segundo Chico Witaker, o PT no início do governo tinha uma visão de

que poderia resolver tudo sozinho: "nós somos uns puros, todos 0$ outros são

errados, são da burguesia, são desonestos ou atendem a outros interesses, todos

são nossos inimigos, e nós vamos fazer tudo sozinhos" ( COUTO & ABRÚCIO ,

1993: 56). Acreditava-se na superioridade das formas de democracia direta sobre

a institucionalidade "burguesa". Inclusive a Prefeita Luíza Erundina defendia a

possibilidade de se recorrer à pressão popular sobre o Legislativo sempre que
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este se tornasse indócil às iniciativas do Executivo "democrático-popular ". Com

esta visão, recusou-se a estabelecer qualquer pacto patrimonialista que se

processasse através de acordos fisiológicos, como também não admitiu a inclusão

de outros segmentos politicos, ainda que próximos ao campo petista, como foi o

caso do PSOB.
A recusa petista em estabelecer uma coalizão de governo que lhe

proporcionasse uma maioria legislativa, forçou o Executivo e sua bancada na

Câmara, a estabelecer negociações pontuais sobre cada projeto que

encaminhava à Câmara Municipal. O conteúdo do Projeto de Reforma

Administrativa era polêmico e continha muitas questões divergentes, dificultando a

sua negociação.
Além disso, a inabilidade política de Eduardo Suplicy, quando foi

presidente da Câmara, no relacionamento com os vereadores, somado a

inabilidade do Executivo no tratamento dos projetos dos vereadores, acirrou ainda

mais a relação de animosidade entre os poderes Executivo e Legislativo. Em

1991, quando o projeto de Reforma Administrativa foi encaminhado à Câmara

Municipal, já estava cristalizada uma divisão muito nítida entre oposição e situação

e dificilmente o projeto seria negociado sem barganhas fisiológicas significativas.

Em relação aos rumos em que o processo de Reforma Administrativa

acabou seguindo, tanto pela opção de uma proposta revolucionária, de difícil

implantação, dada a amplitude de setores atingidos, como em relação a

profundidade das mudanças propostas , acabou sendo um Projeto que não

interessava a nenhum dos atores envolvidos. O processo de formulação da

proposta de Reforma Administrativa apresentou as divergências em relação ao

seu conteúdo, e aos interesses envolvidos no processo. A descentralização não

interessava à equipe dos secretários municipais, que perderia poder , com

exceção da secretária das Administrações Regionais. Também não interessava a

Prefeita, que teria de lidar com outra composição de governo e disputas internas,

principalmente com o Partido, que havia indicado os Administradores Regionais.

Conforme analisou Couto, uma das principais causas de conflitos entre dirigentes

partidários e governantes petistas era tia disputa em tomo da questão de saber a

quem caberia a voz de comando" (COUTO, 1995.' 144).
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A Prefeita Luíza Erundina, reconheceu que não é fácil dividir o poder:

"(...) porque a gente estava lidando com o poder, quem iria ter poder

com a reforma : tirava do núcleo central de poder que eram as

Secretarias e passava para as Subprefeituras. (...) ninguém gosta de

perder poder" 26 .

No entanto, considerou como principal fator limitante para a

implementação da proposta de Reforma Administrativa a questão da "insegurança

no novo":

"(...) a tradição dá segurança . Encontrar as coisas no lugar, fazer

funcionar as coisas no lugar é muito mais seguro (...). Não é

necessariamente estar apegado ao poder. É a insegurança que o novo

pudesse não dar certo também. Eu não atribuo que a luta pelo poder

seja simplesmente uma questão de apego ao poder, não querer dividir o

poder. e a insegurança diante do que existe e do que vai ser. O novo

sempre dá insegurança, sobretudo para quem tem responsabilidade de

estar nessa área - não é qualquer Cidade, qualquer Secretaria (...).

Havia uma vontade coletiva de maioria, o partido estava de acordo,

existia vontade do núcleo central de governo. A dificuldade era

implantar uma coisa nova, diferente, ousada. Implicaria em treinar e

realocar pessoas, trazer conselhos de representantes para que

pudessem governar juntos - é normal que tudo isso pudesse gerar

insegurança ,,27.

Entendemos que a insegurança da Prefeita na implantação da proposta

representava , em primeiro lugar, o seu futuro político que poderia ser

comprometido, caso essa proposta não desse certo. Por outro lado, não existia

26 Entrevista, novembro de 1995
27 Idem.
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vontade coletiva da maioria para implantação dessa proposta. Conforme

descreveu Sennes :

" (...) a Reforma Administrativa, mais particularmente a

descentralização , passou a assumir , hegemonicamente, um sentido

mais preciso: um processo político-administrativo de constituição de

Governos Locais (Subprefeituras), a partir da transferência da maior

parte das atribuições centralizadas nas secretarias setoriais, e de parte

da representação política municipal, para as instâncias locais.

Contudo, esta concepção antes de se tomar hegemônica, não deixou

de sofrer inúmeras criticas tais como: prejudicar a unidade das politicas

municipais, atenuar a capacidade de distribuição de recursos da cidade,

tocar na "ferida" do desmembramento municipal, reproduzir em escala

meno.r a arcaica estrutura existente, enfraquecer o poder de barganha

da Prefeitura diante dos oligopólios das concessionárias e empreiteiras,

impedir ganhos de escala, etc. "(SENNES, 1992: 7).

Em segundo lugar, a Prefeita vivenciou durante toda a gestão conflitos

com o partido. Os dirigentes partidários estavam descontentes com os rumos

tomados pela Administração, ao ter privilegiado gerir a máquina e "arrumar a

casa", em detrimento de uma política que contemplasse a inversão de prioridades

em favor da população carente e a realização de um governo de oposição" (

COUTO, 1995 :139) . O partido tinha interesse na descentralização que

fortaleceria os Administradores Regionais e consequentemente o próprio Partido.

Conforme já descrevemos, os Administradores Regionais foram indicados pelo

Partido e eram mais vinculados às propostas partidárias. Portanto, não

interessava a Prefeita descentralizar poder para fortalecer o Partido com quem

vivenciou uma crise de relacionamento, disputando o comando das diretrizes

governamentais, durante toda a gestão.

Essas considerações fazem com que possamos afirmar que,

contraditoriamente às falas e intenções , a opção desse governo foi o de não

romper o equilíbrio dinâmico da máquina pública municipal, e sim buscar sua
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razão de governo nas alternativas progressistas de políticas setoriais, com pouca

visibilidade na luta política.

Neste sentido, retomamos a discussão de Azevedo sobre o projeto

político do Partido dos Trabalhadores. As considerações de Azevedo sobre as

contradições e ambigüidades das concepções ideológicas do PT, foi referência

básica de análise para o entendimento das indefinições no encaminhamento da

proposta de Reforma Administrativa, das disputas e conflitos entre os grupos

envolvidos no processo, da postura diante das instituições democráticas

representativas do Estado, da atuação parlamentar, do modo de governar, das

dificuldades na relação administração-partido-bancada e na negociação da

proposta com os diferentes atores envolvidos no processo, incluindo a relação

com o Legislativo.

Assim, através da análise desse caso, confirmamos as hipóteses de

Azevedo em relação às orientações políticas e ideológicas do PT:

" Ao longo da tese procurei sustentar que as formulações do P.T.

oscilam entre a social- democracia e o leninismo , (...). E que, alternam-

se concepções democráticas e autoritárias, sem resultar em uma

proposta consistente e coerente "( AZEVEDO, 1991 : 4).

Em relação ao estudo de Couto (1995) sobre o PT na prefeitura de São

Paulo (1989-1992), extralmos importantes análises: o conflito entre os

governantes petistas e os órgãos internos do partido - sobretudo o Diretório

Municipal, e a relação de ambigüidade entre a equipe governamental e

adversários políticos externos, majoritários na Câmara dos vereadores. A

explicação para esses fatos, o autor procura construir através de um processo de

rediscussão e readequação conflitiva do que ele denomina "modelo originário do

Partido dos Trabalhadores" . A tese do autor é que houve uma evolução na

administração petista em São Paulo: de uma concepção "movimentista" e

"revolucionária" de partido a uma concepção de "partido responsável de governo"

(COUTO, 1995: 14).
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o caso da Reforma Administrativa da gestão petista em São Paulo

refletiu, no nosso entender, a evolução dos governantes petistas, na

responsabilidade para com o aparato governamental. Embora mantendo no

discurso, como prioridade, um projeto revolucionário que propunha mudanças

radicais na correlação das forças políticas do município, mais ligadas às propostas

movimentistas e revolucionárias do partido, a prática dos governantes petistas

acabou mostrando que a preocupação com a manutenção e preservação do bom

funcionamento da máquina estatal e as necessidades imediatas dos serviços

prestados a população, acabaram prevalecendo nas decisões dos petistas que

assumiram cargos governamentais.

No entanto, estas mudanças vão ocorrendo ao longo da gestão, e por

ISSO, o processo de formulação de Reforma Administrativa acabou refletindo

essas indefinições e contradições. Na primeira fase do processo de formulação da

proposta de Reforma Administrativa, a Prefeita ainda estava muito ligada às

propostas partidárias, tendo instituído fóruns amplos e participativos para discutir

a proposta de Reforma Administrativa. No desenrolar do processo de

formulação, vários interesses e conflitos acabaram comprometendo o processo

decisório de encaminhamento da proposta. As diferentes orientações politicas dos

agrupamentos internos ao partido, refletiram-se no posicionamento de cada um

governantes petistas .

Segundo Couto, tanto a movimentismo, como a lógica revolucionária do

partido não estão orientadas para a formulação e implementação de políticas à

partir do aparato governamental. "O partido governante define-se pela

preocupação precípua de formular e implementar políticas de governo a partir de

sua inserção nas instituições democrático-representativas do Estado, ou seja os
poderes Executivo e Legislativo" ( COUTO, 1995 : 88). Por isso existia uma

relação de conflito entre a lógica movimentista e revolucionária do partido e a

lógica governamental 28. Esse conflito esteve presente no processo de

formulação da proposta de Reforma Administrativa e tramitação do Projeto de Lei

2H Couto fez lima discussão sobre o modelo originário c a linha política do Partido dos
Trabalhadores discutindo os traços característicos dos seus principais agrupamentos políticos.
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na Câmara Municipal, tendo contribuído para a não aprovação e' implementação

desse projeto.

Em relação ao desfecho da proposta de Reforma Administrativa, todas

as evidências apontam que o fracasso na aprovação desse Projeto de Lei, foi

decorrência da ausência de interesses favoráveis a proposta, inclusive dos

governantes petistas . Neste sentido, gostaria de lembrar uma observação feita

por Sennes: - " seria muito azar da Prefeita se essa proposta de Reforma

Administrativa fosse aprovada! " 29

Finalizando, cabe ponderar que a evolução dos governantes petistas

na concepção de partido governante se deu ao longo da gestão e de maneira

bastante desigual no interior do governo. Por isso, a contradição entre partido

governante e partido movimentista e revolucionário, acabou inviabilizando o

projeto de Reforma Administrativa. Em parte, pela opção do Executivo em formular

uma proposta de descentralização radical com a criação de Subprefeituras, e

portanto, voltado para um projeto político estratégico de longo prazo, porém de

difícil negociação do ponto de vista político. Somou-se a isso, a dificuldade do

Executivo em negociar a proposta com os diferentes atores envolvidos no

processo . Assim, os governantes petistas acabaram priorizando as políticas

setoriais, que tinham mais visibilidade política do que o Projeto de Reforma

Administrativa, cujos resultados não eram claros e nem previsíveis, para ser

assumido realmente como prioridade.

2'1 Entrevista, julho/96
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