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SÍNTESE DO RELATÓRIO RELATIVO A PESQUISA . 

"QUALIDADE DOS SERVIÇOS" 

NOVEMBRO/93 

I - APRESENTAÇÃO: 

Os resultados da segunda pesquisa sobre "Qualidade 
dos Serviços", solicitada pelo Departamento de Planejamento e 
Controle da Assembléia Legislativa, atual Gerência-Geral de 
Planejamento e Coordenação, estão consubstanciados em relatório, 
cuja síntese ora se apresenta. 

R 

   

0 trabalho de campo foi realizado no período de 6 
a 30 de outubro de 1993, utilizado o censo, que consistiu na 
aplicação de questionário em todo o universo pesquisado 
(parlamentares estaduais de Minas Gerais). 

Foram  entrevistados  68  Deputados  (88%  do 
universo), sendo que 40 exercem seu primeiro mandato (59%) e 28 
já exerceram outro(s) mandato(s) (41%); 9 parlamentares não foram 
ouvidos pela impossibilidade de receber a equipe de campo nas 
diversas tentativas efetuadas. 

Contendo 35 perguntas (abertas e fechadas) e cerca 
de 100 variáveis de investigação, o questionário aplicado teve 
por objetivo investigar o nível de satisfação dos Deputados com a 
estrutura permanente da Secretaria da Assembléia (serviços 
administrativos e institucionais) 

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1993. 
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Claudia Sampaio Costa 
Secretária de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional 
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

II - SUMÁRIO DE CONCLUSÕES  

1 - COMUNICAÇÃO INTERNA  

PARLAMENTARES APRESENTAM ACENTUADO GRAU DE  

CONHECIMENTO EM RELAÇÃO À MAIORIA DAS PUBLICAÇÕES INTERNAS.  

A Agenda das Comissões, do Plenário e o Assembléia  

Informa vêm, notadamente, contribuindo com informações  

suficientes, claras, objetivas e facilitando o dia-a-dia.  

2 - COMUNICAÇÃO EXTERNA  

0 PROGRAMA 	"ASSEMBLÉIA 	INFORMA" 	ATENDE ÀS  

EXPECTATIVAS DE MAIS DA METADE DOS PARLAMENTARES QUANTO AO  

TEMÀRIO ABORDADO E, PARA 60% DOS MESMOS, ATINGE A FINALIDADE DE  

CONTRIBUIR PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL.  

3 - REUNIÕES DE PLENÁRIO  

GRANDE MAIORIA 	DE 	DEPUTADOS 	(77%) 	APROVA  

INTEIRAMENTE 0 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS REUNIÕES DE PLENÁRIO,  

RECONHECENDO SUA EFICÁCIA.  
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

4 - REUNIÕES DE COMISSÕES 

O FUNCIONAMENTO 	DAS REUNIÕES 	DAS COMISSÕES, 

INCLUSIVE AS 	CONJUNTAS, 	VÊM 	SATISFAZENDO 	PLENAMENTE 	ÀS 

EXPECTATIVAS PARLAMENTARES. 

A boa  qualidade dos serviços prestados pela 

Secretaria e o interesse demonstrado pelos servidores foram 

evidenciados por 71% dos entrevistados. 

5 - COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI 

TRABALHO PRÉVIO DE FISCALIZAÇÃO E PRESENÇA DE 

ESPECIALISTAS PODEM GARANTIR EFICÁCIA DO TRABALHO DAS COMISSÕES 

PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. 

6 - AUDIENCIAS PÚBLICAS REGIONAIS 

O SUPORTE OFERECIDO PELA SECRETARIA DA ALEMG NA 

REALIZAÇÃO DAS AUDIENCIAS PÚBLICAS REGIONAIS FOI CONSIDERADO 

SATISFATÓRIO PELA TOTALIDADE DOS PARLAMENTARES QUE NELAS ATUARAM 

EM ALGUMA OPORTUNIDADE. 

A 	idéia  é  vista  como  válida,  merecendo 

aprimoramento quanto á metodologia. 
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

7 - SEMINÁRIOS LEGISLATIVOS  

OS SEMINÁRIOS 	LEGISLATIVOS 	REVELARAM-SE, 	NA  

OPINIÃO DE PARCELA SIGNIFICATIVA (78%) DE PARLAMENTARES, COMO  

INSTRUMENTO INFORMATIVO E DE APROXIMAÇÃO SOCIAL, GERANDO  

RESULTADOS FAVORÁVEIS A AÇÃO LEGISLATIVA.  

8 - REVISÃO CONSTITUCIONAL  

0 CICLO DE DEBATES SOBRE A REVISÃO CONSTITUCIONAL  

FOI INICIATIVA 	CONSIDERADA COMO 	OPORTUNA, 	POR 	60% 	DOS  

ENTREVISTADOS, 	CONTANDO 	COM 	EXPRESSIVA 	PARTICIPAÇÃO 	DE  

PARLAMENTARES.  

9 - ASSEMBLÉIA ON-LINE  
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ACEITAÇÃO E RECONHECIMENTO INTEGRAL DO PROJETO  

COMO MEDIDA DE FAVORECIMENTO A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ATIVIDADE  

DO PODER LEGISLATIVO É OPINIÃO DE 49% DOS ENTREVISTADOS.  

15% dos parlamentares não se posicionaram sobre a  

validação da iniciativa.  
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

10 - AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

A GRANDE MAIORIA DOS PARLAMENTARES APRESENTA-SE 

SUFICIENTEMENTE SATISFEITA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA 

SECRETARIA DA ALEMG E COM OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

COLOCADOS A SUA DISPOSIÇÃO. 

O nível de satisfação é ratificado pelo número 

minimo de sugestões apresentadas. 

O corpo técnico e administrativo foi positivamente 

avaliado e 	caracterizado como 	"competente, 	prestativo e 

dedicado". 

O esforço 	de 	modernização 	administrativa, 

especificamente quanto aos recursos tecnológicos, foi reconhecido 

como favorável por 80% dos entrevistados. 
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

III - SUMÁRIO DE RECOMENDAÇÕES 

1 - COMUNICAÇÃO INTERNA 

- O  aprimoramento dos informativos é medida 

necessária, bem como maior prontidão na distribuição dos mesmos. 

2 - COMUNICAÇÃO EXTERNA 

- Em virtude do desconhecimento dos critérios que 

orientam a produção do "Assembléia Informa" por parte de 57% dos 

entrevistados, além da discordância quanto aos mesmos por outros 

18%, salienta-se a necessidade de discussão do assunto. 

3 - REUNIÕES DE PLENÁRIO E DE COMISSÕES 

- Detecta-se necessidade de maior agilidade e 

precisão na divulgação das informações relativas às reuniões de 

Plenário e ainda no apoio à tramitação dos projetos. 

M-386/regserv.doc/dmo/svr/acs 
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- O suporte operacional ao painel eletrônico deve 

 

ser aprimorado,  pois, na  opinião de  número elevado  de 

parlamentares (53%), o funcionamento é precário. 

- O acesso e a manifestação nas galerias e nos 

recintos das Comissões devem ser controlados com maior rigor pela 

Segurança da Casa. 

- Quanto à cobertura e divulgação pela imprensa 

interna, sugere-se maior abrangência e democratização de espaço. 

4 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS 

- Consideradas como instrumento válido para uma 

 

aproximação com  a sociedade,  as audiências devem merecer 

aperfeiçoamento quanto à sua preparação. 

- Projetos devem ser desenvolvidos no sentido de 

permitir maior divulgação e estimular participação mais ampla. O 

estudo da escolha dos temas, bem como a organização dos eventos, 

devem ser aprimorados. 

5 - SEMINÁRIOS LEGISLATIVOS 

- O  padrão de  qualidade da divulgação dos 

seminários necessita de aperfeiçoamento, bem como mecanismos de 

M-386/regserv.doc/dmo/svr/acs 
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

incentivo à participação, tanto parlamentar quanto popular, devem 

ser incrementados, buscando dinamização dos debates. 

- Ressalta -se a necessidade de implementação de 

medidas mais eficazes no encaminhamento das propostas levantadas 

durante os seminários legislativos para sua otimização. 

6 - ASSEMBLÉIA ON-LINE 

- O  projeto ainda não apresentou resultados 

concretos para parcela (37%) de parlamentares, carecendo de maior 

divulgação, além de, possivelmente, espaço de tempo mais amplo 

para atingir as camadas desejadas da população e tornar-se 

instrumento prático para obtenção de informações. 

7 - AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

- O apoio prestado pela Casa à administração do 

pessoal de gabinete poderia, na opinião dos parlamentares que se 

manifestaram, ser ampliado através de maior entrosamento entre 

áreas administrativa e parlamentar. 

- A distribuição de material de consumo foi 

classificada como insuficiente por vários parlamentares, que 

consideram a  demanda  dos  gabinetes  superior  às  cotas 

estabelecidas. 

M-386/regserv.doc/dmo/svr /acs 
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- Entre os recursos tecnológicos disponíveis, as 

ampliações dos serviços de telefonia e fax foram identificadas 

como necessidades emergentes. 

- Contatou-se, junto a 47% dos parlamentares, a 

necessidade de reciclagem de instalações, equipamentos e móveis  

dos gabinetes. 
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

IV - DESENVOLVIMENTO 

Este item  detalha e  fundamenta o  conteúdo 

apresentado anteriormente. 

O texto da pesquisa, suas conclusões, bem como os 

dados estatísticos, estão á disposição dos interessados, em sua 

integralidade, junto à Gerência -Geral de Planejamento e 

Coordenação. 

Os temas específicos relativos às diversas áreas 

da Casa serão a elas encaminhadas para conhecimento, visando 

incorporar o planejamento das atividades para 1994 no sentido de 

correção dos pontos de atenção e análise das recomendações 

apontadas. 
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1 - COMUNICAÇÃO INTERNA 
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Os informativos internos vêm se apresentando como 

instrumentos eficazes para dar conhecimento aos parlamentares 

sobre assuntos administrativos e institucionais da Casa, tendo 

sido citados como a principal fonte de informações para 66% dos 

entrevistados. 
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Dentre  esses,  os  "boletins"  (24%),  os 

"informativos/informes" (23%), os ofícios/circulares (10%) e os 

"comunicados" (9%) foram os que reuniram percentuais mais 

expressivos de respostas. 

Houve avaliação positiva em relação à maioria das 

publicações editadas internamente. Aquelas que dizem respeito 

mais diretamente  à atividade parlamentar, como Agenda das 

Comissões, Agenda  do Plenário e Assembléia Informa, foram 

consideradas como facilitadoras do processo, contendo informações 

precisas e suficientes. 

2 - COMUNICAÇÃO EXTERNA 

0 programa "Assembléia Informa", veiculado na TV e 

no rádio, foi avaliado quanto aos aspectos de abordagem de 

assuntos e contribuição para a imagem da Instituição. 

No que se refere aos temas abordados no programa, 

55% dos parlamentares avaliaram -no como ótimo ou bom, revelando 

um alto nivel de satisfação; uma parcela semelhante de 

entrevistados (46%) avalia de forma menos favorável. 

Os 46%  de entrevistados que avaliaram menos 

favoravelmente fundamentaram sua opinião em razão de considerarem 

M-366/regserv.doc/dmo/svr /acs 
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o espaço como não-democrático (42%) ou desinteressante pela não 

diversificação de assuntos (23%). 

Em termos  da contribuição para a imagem da 

Instituição, 70% consideram o resultado positivo, sendo que os 

30% restantes avaliam como regular a atuação do programa. Destes, 

as razões alegadas dizem respeito ao comprometimento de imagem de 

todo o Poder Legislativo em face de posturas pessoais de 

parlamentares e ainda a possíveis direcionamentos politicos 

facciosos. 

Buscou-se conhecer o nível de informação quanto 

aos critérios que orientam a produção do programa. Verificou-se 

que mais da metade do público pesquisado desconhece os critérios 

existentes (57%); 25% conhece e concorda com os mesmos e uma 

menor parcela, 18%, acusa conhecimento mas discorda dos critérios 

estabelecidos. 

Aos que  não concordam com os critérios 

vigentes, questionou-se sobre sugestões. Entre as respostas 

apresentadas, destacam-se, para 63%, a necessidade de "igualdade 

de oportunidade de participação" e, para 25%, "maior democracia 

na divisão de verbas de propaganda". 
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3 - REUNIÕES DE PLENÁRIO E DE COMISSÕES 

O suporte administrativo destinado a preparação, 

execução e registro das reuniões de Plenário e Comissões foi 

considerado eficaz segundo 77% dos parlamentares, apontando - se 

como "irretocável" o trabalho de assessoria prestado. 

Quanto ao apoio prestado pela Secretaria da ALEMG 

à tramitação de projetos desde a apresentação até a finalização, 

45% dos parlamentares consideraram-no como satisfatório. 

As avaliações  de serviços específicos acusam 

necessidade de maior antecedência na elaboração de pautas, 

editais de convocação, roteiros, pareceres, projetos, 

requerimentos, pronunciamentos e demais proposições. 

Na opinião de mais de 90% dos entrevistados, as 

atividades de registro e protocolo, cerimonial, infra -estrutura e 

apanhamento taquigráfico vêm sendo executadas de forma positiva. 

54% dos parlamentares apontam para a necessidade 

de maior controle de acesso e de manifestações nas galerias do 

Plenário e recintos das Comissões. 

O painel eletrônico, ainda em fase de ajustes, foi 

avaliado como insatisfatório por 53% dos entrevistados, com a 

justificativa de que ainda não funciona a contento. 

O trabalho de divulgação pela imprensa interna da 

Casa relativo á cobertura de reuniões e seu noticiamento é 
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

satisfatório para 67%. Discriminação e falta de abrangência são 

pontos levantados pelos 33% restantes. 

4 - COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI  

Com  vistas  a  aperfeiçoar  o  trabalho  de 

investigação que a Constituição confere á CPI, no tocante ao 

apoio oferecido pela Secretaria da Casa, os conjuntos mais 

expressivos de sugestões foram os relacionados à especialização 

de técnicos para análises mais precisas (13%) e à manutenção de 

atividades prévias de fiscalização (8%). 

5 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS  

Quanto  à  validação  do  projeto,  55%  dos  

parlamentares consideram que a avaliação é favorável, embora seja 

incontestável a necessidade de repensar -se a metodologia. 

82% dos entrevistados participaram de alguma das 

audiências realizadas. Como subsídio para aperfeiçoamento dos 

meios de comunicação para divulgação; trabalho prévio para  

definição de temas, maior incentivo à participação. 
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Em relação ao trabalho de apoio prestado pela 

Secretaria da ALEMG durante as audiências, a grande maioria (80%)  

apresenta avaliação bastante positiva. 

6 - SEMINÁRIOS LEGISLATIVOS  

A análise  dos seminários  legislativos visou 

avaliar diversos aspectos. 

Sobre a iniciativa de realização dos mesmos, para 

78% dos parlamentares não resta dúvida quanto a sua eficácia no 

sentido de gerar resultados, informando os participantes e 

proporcionando maior aproximação do Legislativo com a sociedade. 

A infra-estrutura administrativa, inclusive quanto  

à de sessões e atendimento a convidados, foi considerada 

plenamente satisfatória. 

Cerca de 60% dos parlamentares percebem incentivo 

à sua participação. 

Os mecanismos  de divulgação  devem ter  sua 

qualidade aprimorada, na opinião de 59% dos deputados. 

Ainda que a grande maioria dos parlamentares (mais  

de 77%) considere que os temas escolhidos sejam pertinentes e 

abordados em debates de boa qualidade, constata-se que o 

M-386/regserv.doc/dmo/svr /acs 



encaminhamento das propostas, em termos de resultados práticos 

posteriores, é objeto de preocupação de número expressivo de 

entrevistados (57%). 

7 - REVISÃO CONSTITUCIONAL 

A grande maioria dos entrevistados (74%) declarou 

já ter participado de algum debate sobre revisão constitucional 

promovido pela Casa. 

As respectivas avaliações quanto á iniciativa do 

projeto são favoráveis para 30% e 18% classificam-na como 

oportuna e válida. 

Como contribuição para a melhoria do trabalho 

foram citadas, entre outras, a promoção de mais debates sobre 

temas polêmicos (8%) e a participação de juristas e professores 

de direito para prestação de esclarecimentos (6%). 

8 - ASSEMBLÉIA ON-LINE 

Quanto á pergunta sobre se o projeto vem cumprindo 

sua função de criar mecanismos que favoreçam a participação 

popular na atividade do poder legislativo, houve avaliação 

positiva por 

M-386/regserv.doc/dmo/svr /acs 
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

parte de 49% dos entrevistados. Cerca de 15% declararam -se sem 

condições de avaliar. 

Foram citados alguns fatores impeditivos para o 

alcance dos resultados como a falta de divulgação adequada (20%) 

e a não visualização de resultados concretos até o momento de 

realização da pesquisa (17%), bem como o fato de que o Estado 

ainda não está completamente coberto pelo projeto (17%). 

Na opinião de 9% dos entrevistados, a iniciativa 

deveria ter mais apoio das Câmaras Legislativas Municipais. 

9 - AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Na avaliação de 85% dos deputados entrevistados, a 

Secretaria da Assembléia Legislativa dispõe, atualmente, de 

recursos humanos e materiais suficientes para cumprir seu papel, 

assegurando soluções que garantam a competente gestão do suporte 

processual, temático e logístico á atividade parlamentar. 

A qualidade dos serviços prestados pelo corpo 

técnico e administrativo de servidores da Casa aos gabinetes foi 

conceituada como ótima ou boa por 84% dos parlamentares. 
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Como sugestões para aprimoramento dos serviços 

prestados, foram colhidas opiniões como: 

Im
or

es
so

  e
e

ls
  Á

re
a
  d

e  
S

is
te

m
a
s  

e  
In

fo
rm

á 

M-386/regserv.doc/dmo/svr/acs 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

. maior entrosamento entre servidores das áreas 

parlamentar e administrativa  33%. 

. revisão de critérios quanto à assistência médica 

(custos, agilidade, eficiência)   24%. 

. ênfase  no treinamento  de  servidores  de 

gabinetes   16%. 

. aumento do quadro de consultores   10%. 

. intercâmbio de técnicos, intensificando visitas 

aos gabinetes  8%. 

0 apoio aos gabinetes em relação a material de 

consumo é satisfatório para 68% dos entrevistados. Entre as 

avaliações desfavoráveis, foi mencionado recebimento de material 

inferior à demanda. 

A grande  maioria (80%)  aprova os  recursos 

tecnológicos à disposição, apontando para a necessidade de maior 

eficiência da telefonia, diminuindo o número de defeitos (44%); 

instalação de fax nos gabinetes (39%) e aumento do limite postal 

(11%). 

90% dos parlametares consideram ótimo ou bom o 

serviço de limpeza da Casa. 

Instalações, equipamentos e móveis constituíram 

ponto de atenção para 47%, recomendando, entre outras sugestões, 

substituição  por  mobiliário e/ou aparelhagem novos (32%), 
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assistência  técnica  mais  ágil  (14%),  projetos  para 

redimensionamento do espaço físico dos gabinetes (14%). 
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