
L	 1	1

í sv#.

- ^	Opinião P'

sobre a Imagem

da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais

• •-\	'

à	0§ Mil

3 :	3(e15.1)



3/2, 3(4S, 4)

%0% ̂ (tjtS

Opinião Públí

sobre a Imagem

da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais

4



MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DEPUTADO KEMIL KUMAIRA
Presidente

DEPUTADO CLÊUBER CARNEIRO
12-Vice-Presidente

DEPUTADO GERALDO REZENDE
22VicePresidente

DEPUTADO ELMO BRAZ
12-Secretário

DEPUTADO MÁRCIO MAIA
22-Secretário

DEPUTADO PAULO CÉSAR GUIMARÃES
3-Secretário

DEPUTADO ROMEU QUEIROZ
42-Secretário

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DIRETOR-GERAL
	

SECRETÁRIA-GERAL
Dalmir de Jesus	Maria Coeli Simões Pires



APRESENTAÇÃO

O amordaçamento das liberdades dernocrát&cas nos recentes anos de nossa história determinou a

atual e grave crise no processo de representação política de nosso País, tendo corno escoadouro natural a Insti-

tuição Legislativa

Se o enfrentamento dessa questão passa essencialmente pela reorganização política, econômica e

cultural de nossa sociedade, ele exige também que suas instituiçôes estejam numa constante postura de autocri-

fica, para não ficarem na contramão da História

Este trabalho, realizado por decisão da atual Mesa, é mais uma das iniciativas da Assembléia Legisla-

tiva do Estado de Minas Gerais com o propósito de melhor compreender o seu papel de instância mediadora de

conflitos a fim de que possa contribuir mais eficazmente na busca coletiva de uma sociedade mais justa e de-

mocrática

A divulgação deste trabalho visa, exatamente, a alimentar o exercício crítico acerca das relações vi-

gentes entre o Legislativo e a Sociedade, sob o entendimento de que somente através de discussões francas e

abertas surgirão alternativas capazes de democratizar as Instituições do Estado, integrando-as ao processo de

transformação da nossa sociedade.

Deputado Kemil Kumaira
PRESIDENTE



INTRODUÇÃO

Ao tomar públicos os resultados destas pesqyisas, a Mesa Diretora cia Assembléia Legislativa de Mi-

nas Gerais está claramente dando um exemplo a várias instituições da sociedade brasileira.

Bem antes da manifestação das umas em 03 de outubro de 1990, quis a Assembléia Legislativa de

Minas Gerais auscultar a opinião pública, incluindo seus próprios funcionários, sobre múltiplas questões envol-

vendo o relacionamento deste Poder com a comunidade.

O objetivo das pesquisas era, pois, reunir insurros que viessem fundamentar novas formas de comu-

nicação entre o Parlamento de Minas e diversos segmentos representativos da sociedade mineira. E é neste sen-

tido que, tanto a pesquisa com o público interno da Assembléia, como a pesquisa com a população, serão utili-
zadas primordialmente.

Em face, porém, da contundência das opiniões manifestadas, a Mesa Diretora optou por dar ampla di-

vulgação às mesmaa, numa demonstração de que a Assembléia de Minas Gerais passa, doravante, a ter uma
relação mais aberta com a comunidade mineira.

A pesquisa de opinião com o público interno foi realizada pela Idéia - Executivos em Comunicação,

enquanto a pesquisa com a população foi de responsabilidade da Vox Populi, cabendo a coordenação de ambas

a Lélio Fabiano & Associados, empresa de Consultoria contratada pela Assembléia para a realização do Plane-
jamento Estratégico de Comunicação Institucional.

Por se tratar de técnicas de pesquisas qualitativas e de profundidade não são os números que falam,

mas as próprias palavras dos entrevistados que revelam os rumos que a sociedade mineira quer para o seu Par-
lamento.

Lélio Fabiano dos Santos
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1- APRESENTAÇAO

Este relatório contém os principais resultados da pesquisa qualitativa sobre a imagem da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, realizada nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, em Belo Horizonte.

Para a obtençao de resultados pertinentes aos objetivos do trabalho, foram realizados 8 grupos de discussao em
Belo Horizonte, com os seguintes perfis:

- 1 grupo com pessoas de ambos os sexos, nascidas em Belo Horizonte, de 20 a 50 anos, pertencentes às classes
sócio-econômicas A/B;

- 1 grupo com pessoas de ambos os sexos, nascidas em Belo Horizonte, de 20 a 50 anos, pertencentes às classes
sócio-econômicas B/C;

- 1 grupo com pessoas nascidas em Belo Horizonte, de ambos os sexos, de 20 a 50 anos, pertencentes às classes
sócio-econômicas C/D;

- 1 grupo com pessoas nascidas em Belo Horizonte, de ambos os sexos, de 20 a 50 anos, pertencentes às classes.,,
sócio-econômicas D/E;

- 1 grupo de pessoas nascidas no interior do Estado de Minas Gerais, residentes em Belo Horizonte há no máximo
3 anos, com família que ainda more no interior do Estado, de ambos os sexos, de 20 a 50 anos, pertencentes
às classes sócio-econômicas A/B;

- 1 grupo de pessoas nascidas no interior do Estado de Minas Gerais, residentes em Belo Horizonte há no máximo
3 anos, com família que ainda more no interior do Estado, de ambos os sexos, de 20 a 50 anos, pertencentes
às classes sócio-econômicas B/C;

- 1 grupo de pessoas nascidas no interior do Estado de Minas Gerais, residentes em Belo Horizonte há no máximo
3 anos, com família que ainda more no interior do Estado, de ambos os sexos, de 20 a 50 anos, pertencentes
às classes sócio-econômicas C/D;

- 1 grupo de pessoas nascidas no interior do Estado de Minas Gerais, residentes cm Belo Horizonte há no máximo
3 anos, com família que ainda more no interior do Estado, de ambos os sexos, de 20 a 50 anos, pertencentes
às classes sócio-econômicas D/E.

A scleçao dos participantes observou os critérios de classificaçao sócio-econômica ABA/ABIPEME controlado
por faixas de renda per capita.
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2- METODOLOGIA

A técnica utilizada nesta pesquisa foi a de Grupos de Discussao. Através desta técnica reúne-se em recinto
adequado à pesquisa um mínimo de oito representantes por sessao, escolhidos a partir de uma tipologia
estruturada. Através da mediaçao de um especialista, esta dinâmica fornece dados e experiências significativas
dos participantes, propiciando um conhecimento mais profundo da subjetividade dos eleitores.

3- OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi o de compreender os aspectos emocionais, afetivos, sociais e culturais subjacentes
à percepçao dos participantes no que se refere à formaçao de imagem e avaliaçao da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, nao só enquanto instância de atuaçao dos deputados estaduais, mas também como um espaço
institucional passível de crescente interaçao com a sociedade.

4- SINTESE DOS RESULTADOS

O trabalho realizado junto aos grupos de discussao sobre o tema "Assembléia Legislativa" fez vir à tona algumas
reflexoes a respeito das questoes de "política" e "administraçao pública", que tanto angustiam os eleitores de
uns tempos para cá, e que foram amplamente (re)vividas durante as eleiçoes presidenciais, no ano passado.

Nota-se um sentimento de "clareamento" nas questoes públicas e políticas, no que se refere à esfera federal.
Parece que a eleiçao do novo presidente estampou uma nova "cara" nas atitudes das instituiçoes federais,
principalmente em relaçao ao Poder Executivo.

Um novo quadro de "transparência" do comportamento político definiu-se na cabeça dó eleitor, independente-
mente de sua concordância ou discordância com as medidas que vêm sendo tomadas pelo atual governo. Isso
se traduz numa maior motivaçao para o envolvimento e participaçao das pessoas no acompanhamento das questoes
políticas e administrativas de âmbito federal.

"O Governo Federal mexe com o bolso e a cabe-
ça."

"Nao votei no Coilor, mas ele está sacudindo o
País, está fazendo pressao na máquina."

FÁ



Somado a isto temos um quadro de total descrença e deboche em relaçao às questoes estaduais, que englobam
tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo. A sensaçao de que aqui, em Minas Gerais, nada é sério, de que
os políticos legislam visando somente interesses próprios ou de alguns grupos privilegiados fmanceiramente, é uma
constante.

A ligaçao é sempre feita como se a nível federal tudo estivesse acontecendo. O Governo Federal representa
a possibilidade de mudança nos rumos do País, enquanto que no âmbito estadual existe apenas o vazio, a sensaçao
de total abandono por parte das autoridades políticas.

"É melhor pensar mais a nível federal e largar
para lá o estadual. Se eles fizerem algo pelo
Estado, a gente começa a se interessar."

4.1 - NIVEL E FONTES DE CONHECIMENTO SOBRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Apesar do desinteresse pelas questoes estaduais, os participantes dos grupos demonstraram um elevado nível
de conhecimento sobre a Assembléia Legislativa, quando convidados a falar sobre esta instituiçao.

Observou-se que as principais fontes de informaçao dos participantes dos grupos sobre a Assembléia sao:
imprensa escrita e falada - a Rede Globo, o Estado de Minas, a Rádio Inconfidência e a Hora do Brasil foram
citados diversas-vezes - e conversa com amigos que trabalham nesta instituiçao (vários deputados foram citados
como seus amigos, mas nem por isso escaparam às críticas feitas a estes políticos).

Especial ênfase foi dada pelos grupos de baixa renda e pelos grupos de renda média do interior às experiências
pessoais de buscar a ajuda de algum deputado para tentar resolver problemas particulares, como conseguir vagas
em hospitais, colocar água/luz em suas ruas, dinheiro para remédios, transferências de empregos etc.

4.2 - IMAGEM DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A Assembléia Legislativa foi imediatamente identificada como a "casa dos deputados". Esta definiçao
geralmente se fez acompanhar da sensaçao de desconhecimento, devido à falta de informaçoes corretas sobre
o que realmente ali acontece.

"É uma sede de trabalho deles (deputados) pra
gente, se a gente precisar e ir procurar."
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"Acho que a gente nao tem informaçao completa
do que tem lá dentro."

O desconhecimento é sempre associado à observaçao de que existe alguma coisa "errada"/"escondida" aconte-
cendo na Assembléia e que, portanto, nao é mesmo possível ter um pleno conhecimento de seu funcionamento.
O "errado" e "escondido" é sempre debitado ao comportamento dos deputados que a instituiçao abriga.

"Há muita mutreta dentro da Assembléia."

"Tem vantagem de nao ter informaçao, tem o
mistério. A falta de informaçao cria a ilusao
que eles estao trabalhando."

"Quando a gente precisa dos deputados para al-
guma coisa, eles nunca estao lá. Deve ter al-
guma porta escondida para eles saírem sem ser
vistos. Uma saída de emergência."

A idéia de que a Assembléia é um prédio bonito e bem localizado é unânime, mas sua avaliaçao enquanto local
público se identifica com a visao das pessoas que lá trabalham: os funcionários e, principalmente, os deputados.

Tanto para o eleitor de renda média-alta, quanto para o de baixa renda, a imagem da Assembléia está
intimamente ligada à percepçao dos deputados. Existe um "vazio", uma "falta de identidade" que se explica pela
avaliaçao extremamente negativa dos políticos que lá "deveriam" trabalhar.

A Assembléia se distancia das pessoas à medida que os deputados se apresentam "escorregadios",
"irresponsáveis", "desumanos" etc. O desprezo pelos deputados se traduz no desinteresse pela Assembléia.

"Enquanto casa de legislaçao ela nao legisla;
como casa de emprego é um cabide. SÓ os fun-
cionários mais baixos, os faxineiros, é que
trabalham."

"O que vou fazer na Assembléia? Falar com
quem? Falar o que? SÓ vou a um lugar quando
sou convidado."
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4.3-IMAGEM E AVALIAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Em relaçao aos funcionários existe uma clara divisao: os funcionários concursados, geralmente associados a
funçoes menos especializadas (faxineiros, datilógrafos, secretárias etc.), e bem avaliados quanto a sua eficiência
e dedicaçao ao trabalho; e aqueles que sao "colocados" pelos deputados, os funcionários "fantasmas", que
recebem um alto salário e nao fazem nada, nem aparecem para trabalhar.

"Eles nao fazem nada. As secretárias é que fa-
zem tudo. Se viram. Quando'se pergunta por
eles, eles mandam falar que nao estao. No
fim, quando as secretárias estao com tudo
pronto eles pegam como se fosse tudo feito
por eles."

"O som na Assembléia é muito alto para que o
secretário escute, e na hora de votar passe
para ele (o deputado) o assunto. Mas nós vo-
tamos neles e nao nos secretários."

"Quem trabalha lá sao os faxineiros para lim-
par os papéis que eles usam e embolam."

"Agora decidiram que os funcionários vao bater
ponto, mas os funcionários colocados por eles
nao."

Especialmente as pessoas que procuram a Assembléia para pedir favores consideram o educado atendimento dos
funcionários um ponto positivo, principalmente quando comparada a outros lugares públicos.

"O que eu acho bom é o atendimento das secre-
tárias, com educaçao: 'a senhora volta depois
que ele nao está'. Tem lugares que além de
você nao conseguir o que quer, como no INPS,
a pessoa ainda te responde 'nao estou ganhan-
do o suficiente para te tratar bem nao!'."

5



4.4 - IMAGEM E AVALIAÇÃO DA ATUAÇAØ DOS DEPUTADOS

A descrença no trabalho e a corrupçao generalizada sao duas coisas que sempre acompanham as manifestaçoes
iniciais em relaçao aos deputados:

"Deputado só trabalha na época de eleiçao."

"Quando têm aspiraçoes políticas eles começam
a aparecer."

"Ganham muito, nao fazem nada. Só lembram da
gente na hora de entrar lá dentro."

"A primeira sensaçao que tenho é de ladroagem.
Nao fazem o que merecem pelo salário."

"Maior absurdo é o que pregam. Eles têm impu-
nidade. A lei os cobre, eles têm salário bom,
dizem que precisam ganhar muito."

"Nao têm o que fazer, ficam o tempo todo enro-
lando, favorecendo os amigos e familiares e
nada para o Estado."

O sentimento dos eleitores oscila constantemente entre o deboche (pelo esconde-esconde dos deputados), e a
mágoa (pelas promessas feitas e nao cumpridas), que culminam, às vezes, em alguns desabafos raivosos em relaçao
à "instituiçao política":

"Estou totalmente desacreditada. Só voto por
obrigaçao, para nao perder o título. Político
é tudo igual, nao tem humanidade."

Observa-se, no entanto, a extrema valorizaçao das funçoes de um deputado, respeitando-se plenamente a
importância do Poder Legislativo de "fazer leis" via "representantes do povo". O problema apontado é sempre
relacionado aos interesses das pessoas que ocupam estes cargos públicos, na maioria das vezes contrários às
necessidades da populaçao.



Tal procedimento gera consenso em torno do sentimento dos eleitores de nao se sentirem representados, já que os
deputados legislam somente em causa de interesses particulares ou interesse dos grupos dominantes, "dos ricos".

"O deputado deve estar presente para debater
os problemas do povo, mas só aparece quando
as reunioes sao para aumentar os salários."

"O deputado deveria comparecer às reunioes,
discutir os assuntos necessários, ser homem
suficiente para executar grandes projetos."

"O deputado nao conhece a realidade no Bra-
sil!"

"Eu vejo grupos discutindo em prol da comunida-
de e nao encontram apoio nos deputados. Eles
nao servem ao povo. Marcam reunioes mas nao
vao, mandam os secretários."

"Eles nao interessam em lutar, pelos pobres,
porque interessa a eles é atender à classe do-
minante."

"Nao é que nao fazem nada. Só fazem para os em-
presários porque para o pobre nao fazem nada."

Entre os eleitores de baixa renda existe ainda a impressao de que o relacionamento deputado-povo baseado no
atendimento a pedidos é injusto. O deputado gasta a "verba", que vem do bolso de todos, somente com algumas
pessoas, deixando, quase sempre, o mais precisado sem receber nada.

"Acho que atendem aqueles que choram. Quem nao
chora nao mama."

É generalizado o sentimento de que os deputados deveriam olhar mais para os problemas do "conjunto do povo",
mas só se preocupam em ganhar salários muito altos e se esconderem das pessoas. Percebe-se consenso na opiniao
de que se o deputado "trabalhasse direito", fazendo as coisas que devem ser feitas para a populaçao
(principalmente no que diz respeito a saúde e educaçao), as pessoas "poderiam ganhar bem e nao precisariam
ir à Assembléia pedir coisas".
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A opiniao de que o País, e em especial o Estado de Minas Gerais, necessita, com urgência, de um maior interesse
dos políticos para as áreas de educaçao e saúde é comum em todos os eleitores, independentemente de
sua faixa de renda, idade ou escolaridade.

"Todo mundo que representa o povo deveria aju-
dar a resolver esses problemas (saúde e edu-
caçao)."

"Nao têm que dar nada para a gente. O povo tem
que ter condiçoes - saúde e educaçao - para
trabalhar e ganhar bem."

O motivo de nao ocorrerem atuaçoes mais significativas nestes setores também é explicado de forma comum:
intervençoes nestas áreas nao aparecem e, portanto, nao dao votos.

"Saúde e educaçao nao dao nome para político.
Nao tem obra para inaugurar e aparecer."

Outro sentimento que aparece intensamente é o de que interessa aos políticos, em especial aos deputados, a
permanência do "status quo", a nao resoluçao de problemas muitas vezes vitais para a populaçao, a continuidade
da defesa dos "poderosos", como forma de manutençao das pessoas em seus cargos políticos.

"Quem tem saúde e educaçao vai pensar; e é is
so que eles nao querem. Quem pensa atrapa-
lha."

"Político atualmente virou profissional. Antes
trabalhava por amor à camisa, agora é por
amor ao dinheiro."

A questao da vontade dos deputados permanecerem no cargo indefinidamente está sempre associada às
"mordomias" oferecidas "pela Assembléia": os carros com chofer e tanque cheio, as "caixinhas", a aposentadoria
precoce, os empregos para familiares etc. foram citados como exemplos da "boa vida" dos deputados. No entanto,
o que mais incomoda e permeia sempre todos os temas discutidos, chegando mesmo a revoltar alguns
participantes dos grupos, sao os elevadíssimos salários dos deputados.
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"O salário deles é muito alto. O problema nao
é que eles trabalham pouco. Mesmo se eles
trabalhassem muito, o salário ainda seria
exagerado."

"Nao se incomodam com o salário do povo, por-
que o deles é grande. Nao seria o caso de in-
verter? O deputado ganhar menos e dar mais
para o povo?"

"Sempre arranjam um jeitinho de aumentar o
próprio salário, sem o mepor respeito pelo
povo. É um absurdo!"

43-OS PARTIDOS E OS DEPUTADOS

A opiniao dos eleitores, no geral, nao foi modificada quando se introduziu a questao partidária. Para eles, o
partido nao afeta o comportamento usual dos deputados. 'A exceçao dos grupos de baixa renda (D/E), o PT
foi lembrado, em algumas ocasioes, como o partido que abriga os melhores deputados, em termos de
comprometimento e seriedade com a "coisa pública".

"O PT está aparecendo em relaçao aos outros
partidos. Questao de compromisso e seriedade
no trabalho."

"O PT tem menos apadrinhamento."

4.6 - DEPUTADO DO INTERIOR x DEPUTADO DA CAPITAL

As pessoas, tanto da capital, quanto do interior do Estado, independentemente da faixa de renda, idade e
escolaridade, concordam que o deputado eleito com o voto do interior tem mais contato com seus eleitores.

Nota-se, porém, que esta constataçao nao significa uma mudança substantiva na avaliaçao do comportamento
"descompromissado" dos deputados em relaçao aos seus deveres públicos. Destaca-se apenas a observaçao de
que no interior é muito mais difícil de o deputado se descaracterizar perante seus eleitores, urna vez que é
comum a existência de um prévio conhecimento do deputado, pois ali "todo mundo sabe quem é quem".
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O Poder Legislativo é visto como totalmente submisso ao Governador Newton Cardoso, cuja capacidade de
conseguir obter as coisas que deseja junto aos deputados é amplamente difundida e justificada via subornos.

"É a terceira vez que se tenta fazer um
impeachment e nao se consegue. Sao os inte-
resses comuns, suborno político."

"Tentaram tirar o governador, mas aí ele cha-
mou uma panelinha lá dentro e disse: eu sou
forte aqui dentro. No dia das votaçoes eu lhe
dou alguma coisinha e você nao vem."

O relacionamento dos deputados da situaçao com os da oposiçao traz prejuízos para a populaçao, segundo os
eleitores. Muitas vezes projetos bons, que beneficiam a populaçao, sao barrados devido a esta disputa.

"A hora que passa a ser deputado; passa a ser
governo e ele tem que fazer pelo povo, tentar
ajudar o povo."

"Sao irresponsáveis. Por ideologia política
deixam de votar num projeto que é bom para o

povo.,'

Ao se referirem ao Poder Judiciário os eleitores sempre o fazem através de observaçoes pejorativas: a omissao,
a burocracia, a corrupçao e a injustiça perpassam constantemente suas opinioes sobre este assunto.

Os eleitores de renda média-alta têm maior conhecimento das funçoes do Judiciário, mas o qualificam sempre como
omisso, corrupto e moroso.

"Está dando uma de Pôncio Pilatos completo."

"Alguns setores funcionam muito bem: o das
leis trabalhistas. Agora, o Tribunal de Con-
tas é uma vergonha, o governador é quem indi-
ca o diretor, é uma palhaçada!"
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5- CONCLUSAO

Os participantes dos grupos consideram que muito pouca coisa importante é realizada na Assembléia, o que
os desmotiva a acompanhar mais de perto o que ali acontece. Segundo esses eleitores, os deputados nao
conseguem discutir e aprovar projetos relevantes para a populaçao. E o que eles realmente fazem ninguém sabe
ao certo, mas deduz-se que seja unicamente legislar em causa de grupos restritos e aproveitar do cargo para "fazer

a própria cama".

O sentimento geral é de que a Assembléia abriga um grupo de pessoas totalmente "descolado" da realidade do
povo; pessoas que ora discordam entre si, ora se tornam amigas, de acordo com a conveniência do momento.

A falta de informaçoes sobre o que se passa na Assembléia Legislativa é atribuída muito mais à falta de interesse
das pessoas sobre estas notícias do que à falta de espaço nos meios de comunicaçao.

A questao das "mordomias", amplamente retratada pela imprensa atualmente, foi encarada com uma certa
reserva. Nao que as notícias tenham sido refutadas em sua veracidade, mas os participantes dos grupos
consideraram "o estardalhaço em torno disso uma forma de a Rede Globo continuar fazendo propaganda do
governo federal".

Pouca coisa ligada à Assembléia é avaliada positivamente. Nao existe um sentimento de desvalorizaçao do Poder
Legislativo, mas a constataçao de que "do jeito que está, nao dá". O problema nao é coma instituiçao, e, sim,
com os políticos.

Os poucos participantes que conseguiram levantar algum ponto positivo na Assembléia citaram, com ironia, a
localizaçao, o cafezinho, o restaurante e a seçao de cartas.

As sugestoes para um melhor aproveitamento do espaço físico da Assembléia se concentram na sua utilizaçao
como "espaço político":

"Os operários se reunirem, alguma associaçao
de moradores, além do povo, é claro."

"Poderia aproveitar aquele espaço para se dis-
cutir. Nao só a saúde, mas meio-ambiente,
cultura etc."
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RESULTADO DE AUDITORIA DE OPINIÃO
INTERNA REALIZADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DE MINAS GERAIS DE 11106/90 A 09/07190

JULHO DE 1990



APRESENTAÇÃO

O quadro e as recomendações apresentadas neste documento são o resultado de uma auditoria de opinião realizada na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais junto a 163 pessoas dos níveis de Direção, Coordenações de Departamento e Chefias de
Divisão, incluindo amostragem de 45 funcionários dos quadros efetivos de todas as áreas da Secretaria-Geral e da Dirett*ia.Ge-
ral, de Recrutamento amplo de 11 Gabinetes; 10 pessoas do Grupo de Matérias em Tramitação (MATE); jornalistas que cobrem
a Assembléia, dos Presidentes do IPLEMG, ASLEMG, ASFAS e do Diretor Executivo do PRELEGIS; quatro ex-Diretores e
quatro ex-Superintendentes; e o Representante dos Funcionários no Conselho Administrativo.

Entre Deputados, foram ouvidos oito Parlamentares, não tendo sido possível entrevistar toda a Mesa e Lideranças
dos Partidos, como previsto, por motivos de agenda e dificuldades diversas apresentadas pelos Gabinetes. Uma entrevista foi res-
pondida por escrito.

As entrevistas foram conduzidas individualmente e em grupos, por Áreas e segmentos, sendo que a amostragem de
funcionários do quadro efetivo foi tirada aleatoriamente, num total de 7 grupos de funcionários. Os resultados foram analisados
separadamente, também por Áreas e segmentos dos públicos citados, antes de avaliação global.

Como devem ser ilidos os resultados:

A auditoria de opinião não é uma pesquisa formal, com resultados quantitativos. Trata-se de uma metodologia desti-
nada a apurar um quadro de conceitos, imagem, percepções, grau de conhecimento, atitudes e disposições de grupos específicos a
respeito de uma situação ou de uma organização.

O produto final é um panorama de como é vista e sentida a organização, na ótica, valores e expectativas dos páblicos
ouvidos, tendo por base aspectos ligados à Comunicação e outros que compõem o cenário das relações internas e externas da ins-
tituição.

No caso da auditoria de opinião interna realizada na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, foram apurados os con-
ceitos e visão que os vários segmentos entrevistados têm sobre o Legislativo Mineiro, como recebem informações, como são posi-
cionados sobre políticas e ações da ALMG e como se posicionam externamente. Foram abordadas também dificuldades e facilida-
des de informação e relacionamento. Todas as Chefias da Administração da Casa foram ouvidas, de forma a envolver as Áreas,
através de suas representações oficiais e de amostragem de funcionários, na formulação do trabalho de integração e posiciona-
mento proposto. Com esse propósito, procedeu-se também a um levantamento de sugestões e recomendações junto aos entrevis-
tados ao final de cada entrevista.

O quadro apurado está apresentado com base em depoimentos e citações textuais que representaram as opiniões pre-
dominantes nas entrevistas.
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SUMÁRIO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA

ASPECTOS GERAIS:

Na avaliação feita pelos entrevistados houve, de forma generalizada, uma separação entre o significado conceitual do
Poder Legislativo e a forma como é exercido, com alguns aspectos específicos quando se referiam à Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, destacando-se, entre esses aspectos, questões relativas ao papel e à postura do quadro parlamentar e do seu corpo
funcional, a forma como é administrada a Casa e interferências políticas na sua administração.

A maioria dos entrevistados atribuiu um conceito positivo ao papel do Poder Legislativo pela sua importância na de-
mocracia como poder de representação da sociedade e por ser, dos três Poderes, o mais passível de fiscalização. Ao expor suas
opiniões, a grande maioria dos entrevistados deixou patente que o modo como é exercido define um conceito muito negativo ao
Poder Legislativo. Ao se referirem à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, especificamente, o número de pessoas que destacou
esse conceito negativo cresceu significativamente.

Um quadro de opiniões expressadas pelos entrevistados mostra a média da visão interna da Casa:

Sobre o conceito do Poder Legialativo:

"O Poder Legislativo preserva a democracia. É importante para defender os anseios do povo".

"É um poder aberto, fácil de ser fiscalizado".

"Houve resgate de prerrogativas pelo Poder Legislativo, que não tem sabido usá-las à altura e com a independência
devida por falta de exercício dessas prerrogativas".

"A instituição Legislativo no processo que o homem está vivendo é a única capaz de dar corpo e voz ao social".

"A exposição do Poder Legislativo vem ocorrendo sem distinção do papel do Poder e dos desvios da ação dos Depu-
tados, o que é um perigo de redução da questão e até de retrocesso".

Sobre o modo como é exercido:

"O exercício do Poder Legislativo ocorre hoje de forma errada. O Deputado é um despachante ou intermediário.
Pessoalmente, revolto-me. A missão do Deputado não é essa, não é eleito para isto mas, se não fizer, perde referências. O Depu-
tado faz assistência social em troca de votos".

"O Poder Legislativo é peça importante na consolidação da democracia. É desarmado e mais vulnerável. Não pode
perder as pompas de ser um poder. Tem que manter respeito, nem que seja reverencial".

"Está distante do povo, da comunidade e isto traz descrença para o povo".

"O Poder Legislativo está exposto pelos próprios membros do Poder".

"O Poder Legislativo, na maioria, é submisso ao Executivo, por falta de vivência - muitos anos de exceção - e pela
marca fisiológica que impera na maioria dos Deputados, além de estilo cientelista e de favorecimentos".

"Aprendizagem na convivência com a democracia. Antes talvez fosse mais eitizado e fechado nas decisões".
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"É importante posicionar a comunidade mas colocando-se ao lado da população, como aliado. Aí é que o Poder Le-
gislativo está falindo: na distância, na arrogância O exemplo são solenidades com queima de fogos. É isto que aparece para a po-
pulação e mostra soberba. Têm inclusive comentários sobre quantos quilos de alimentos os gastos com fogos representariam- Para
reversão dessa situação é preciso buscar uma postura mais humilde frente à população. Mostrar a Ouvidoria, onde funcionará,
como são os caminhos para participar. Dar satisfação de investigações feitas, prestar contas. Um exemplo é a igreja, cuja imagem
se reverteu quando mudou de postura e se colocou ao lado do povo efetivamente".

Sobre a Assembléia Legislativa de Minas Gerais:

"O quadro de parlamentares é heterogêneo, com gente de todo tipo: que legisla no interesse próprio; que honra o in-
teresse do povo; que vê a eleição como um emprego; os que cumprem mandato... Isto traz dificuldades".

"O quadro da Casa é dramático. Já existia, mas não çstava fora dos seus muros".

"O Deputado tem a dupla função de legislador e de elemento do Partido. Além disso, interfere na carreira para os
quadros administrativos".

"A Casa tem gente que não tem condição, nem moral nem intelectual, de exercer o mandato. É preciso esclarecer
a importância do Poder Legislativo na sociedade como Poder indispensável à democracia e não utilizar-se dessa posição para de-

fesa de malandros".

"Na ALMG a renovação de 86 foi de mais de 50% e tem muita gente despreparada, até que não sabe o que é o pró-
prio Poder Legislativo. Temos posturas mais fisiológicas que em legislaturas anteriores; inabilidade no trato com o público e com
a imprensa, além de perda de autoridade. Além disso, o crescimento dos centros urbanos levou a uma maior representação e ela é
menor em essência e em capacidade intelectual".

"A ALMG é atuante, com grandes Deputados. Fizeram a melhor Constituição Estadual e ajudaram outras Assem-

bléias".

"A ALMG é boa, atuante. Cerca de metade dos Deputados trabalha em Comissões e Plenário; outra metade não faz
nada. Uns trabalham para melhorar e outros não se preocupam".

"Na média, Deputados e servidores não assumiram integralmente a função precípua do Poder Legislativo".

O detalhamento deste quadro geral está apresentado a seguir e, ao final do Documento, reunidas as principais reco-
mendações e sugestões feitas pelos entrevistadores para a condução do trabalho proposto.
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DETALBAMENTO DOS RESULTADOS



1. VISÃO PESSOAL DOS ENTREVISTADOS SOBRE O PODER LEGISLATIVO E A ASSEMBLÉIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.1. ASPECTOS NEGATIVOS:

A quase totalidade dos entrevistados afirmou ter uma visão pessoal muito negativa a respeito da forma como o Poder
Legislativo é exercido, sendo que o número cresceu quando se referiram diretamente à ALMG. Os principais aspectos que pre-
dominaram nos depoimentos foram:

1.1.1. Desempenho dos Deputados:

É considerado fraco, predominando, segundo a maioria dos entrevistados, posturas cientelistas, assistencialistas e fi-
siológicas, com preocupação centrada no voto e não no cumprimento do seu papel efetivo de legisladores, fiscalizadores do Exe-
cutivo e de representação da sociedade.

"O cientelismo marca a ação parlamentar. A Administração coloca a estrutura a favor e reforça o cientelismo inter-
namente".

"A postura cientelista e imediatista dos Deputados vem prejudicando o exercício do Poder Legislativo. O Deputado
não consegue passar a função e a importância do Legislativo. Não tem dimensão do papel do Legislativo na sociedade".

"Clienteismo não 6 certo, mas tem que fazer. Por solidariedade e também por divulgação do alto salário que o De-
putado recebe e que não é real".

"O Deputado é um despachante de luxo".

"Hoje é um procurador entre partes".

"O voto não vem de disco voador. Vem da uma. A sociedade é que escolhe seus representantes".

"Deputado não é cidadão comum, deve prestar conta do que faz com seu dinheiro".

"Deputado representa o povo e não pode ser como o povo. Vive com regime de recessão íntima. Deputado deveria
ser cidadão de primeira grandeza".

"Os próprios Deputados estão despreparados, falta, em muitos casos, consciência do Poder Legislativo por eles pró-
prios"

"A crescente renovação da Assembléia tem reforçado mudanças para um comportamento que prioriza a busca do
voto. Existe uma queda gradativa do nível dos Deputados".

"Se nós que conhecemos todos os lados achamos isto, imagine lá fora".

"O acesso aos Deputados toma a gente descrente. Coitado do povo".

"É comum do Deputado querer fazer uso cienteista dos recursos da Assembléia".

"O perfil não é de legislador. Existe conflito entre ter o voto e legislar. E as demandas da população também são
clientelistas, assistencialistas".
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"Falta também ideologia partidária".

"O quadro é indefinido: do corrupto ao correto".

1.1.2. O quadro doa Parlamentares reflete o cspfrito da sociedade:

Também para a maioria dos entrevistados, as demandas da sociedade são cientelistas e assistencialistas, existindo um
quadro generalizado de troca de votos por atendimento a necessidades diversas, manipulação do voto e desconhecimento das fun-
ções precípuas do Legislativo:

"A sociedade está sem competência para eleger os políticos. Não existe visão de nação, de comunidade e sim de in-
teresse pessoal. Quem chega ao poder via processo eleitoreiro já tem postura eleitoreira na origem, passa a fazer do mandato um
degrau para sua própria vida".

"O Deputado representa sempre um segmento social, por mais esdrúxula que seja sua representação e sua ação".

"Não temos nenhuma noção de comunidade. Não temos noção de quarteirão, como vamos ter de nação?"

"Depois do período de didatura, o Poder Legislativo está desarticulado, a representação popular está desarticulada e
o próprio povo sem condições de escolha dos seus representantes".

"A revolta do povo contra o Legislativo não é sadia, é muito mais por não ter seu interesse atendido".

"A Assembléia é o espelho da sociedade".

Neste item, é importante registrar um significativo peso de depoimentos que colocaram esse aspecto da realidade da
sociedade num outro ângulo, considerando que os Deputados é que não representam efetivamente seus eleitores, não sendo "de-
saguadouro dos anseios da população como deveria", segundo um entrevistado. Outras opiniões de entrevistados exemplificam
essa ótica

"O Legislativo tem que aprimorar suas reais possibilidades e trabalhar em função da comunidade e menos para pe-
quenos grupos. Isto é uma herança dos anos passados, quando só se votava o que o Executivo determinava, sendo um mero objeto
de manobra".

"A sociedade não conhece as funções do Legislativo".

1.1.3. Perda de prerrogativas com a didatura e perfodo de retomada e aprendizagem com o processo
democrático, gerando exposições e distorções:

"O Poder Legislativo está vivendo um processo de aprendizagem na convivência com a democracia. Antes talvez
fosse mais elitizado e fechado nas decisões, menos exposto. É uma fase de transição".

"A didatura impediu o surgimento de lideranças".

"Reflete a falta de costume no exercício das suas prerrogativas durante a didatura".

"A fase é de transição, de retomada de suas prerrogativas".
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"Até há 8 anos, o Poder Legislativo era corno enfeite, tendo em vista o regime de exceção. Um espaço de privilegia-
dos, de eleitos da sociedade. Uma casa sem ligação com a comunidade. Ficou sem prerrogativas na didatura. Hoje, ternos uma si-
tuação de transição para uma sintonia com a comunidade, mas ainda na intenção. A Assembléia tem administração séria; existem
Deputados numa linha afinada com a comunidade, mas é minoria absoluta. O próprio Deputado afinado se desencanta e às vezes
não volta a se candidatar. Na média, Deputados e servidores não assumem integralmente a função precfpua do Poder Legislati-
vo,,.

"A tendência é de piorar ao se analisar legislaturas anteriores. Políticos anteriores eram mais aprimorados, o que não
era sinônimo de competência. Mas com a abertura, foi possível o acesso de todo tipo de entidades. Já não existe mais a figura do
político com formação sólida cans".

1.1.4. Quadro Interno da Administração da Assembléia de Minas e Postura dos Funcionários

Um grande número de entrevistados atribuiu também à estrutura administrativa da Assembléia e à postura de funcio-
nários não comprometidos com a Instituição um peso considerável para a formação do conceito muito negativo que o Legislativo
tem hoje, além da sua exposição cada vez mais crescente.

Nesse item, muitos depoimentos destacaram que o fato de ser urna instituição política confere à Assembléia caracte-
rísticas específicas por definição,, mas que questões como fortes relações de poder, apadrinhamento e critérios políticos em deci-
sões no âmbito da administração da Casa interferência e uso dos recursos da Casa pelos Parlamentares, numa repetição interna
do cientelismo observado nas relações com a sociedade; uma gradativa queda no nível de capacitação de funcionários admitidos
nos últimos anos - devido à não obediência dos critérios de seleção através de concursos públicos, com um "agigantamento" do
quadro de pessoal da Assembléia, têm contribuído sensivelmente para reforçar a situação de desgaste do Legislativo em Migas
Gerais. Outras questões citadas referiram-se a dificuldades geradas pela própria estrutura do serviço público, apostilamento e
formas de acesso a cargos, além da perda do papel do Legislativo no período do regime militar, com o enfraquecimento da ação
parlamentar.

"A estrutura é extremamente complicada porque a Assembléia trabalha com o componente político, que dão tom da
Instituição, agravada pela postura dos políticos e da administração da Casa. Aparentemente, é uma Casa muito pacifica, mas in-
ternamente não é o real... Um outro aspecto da estrutura da Casa é que a administração acompanha as decisões, assessora,
apóia, mas não decide. É uma estrutura grande a parte Administrativa e a Casa hoje é muito dominada por essa área, pois o De-
putado pode usar".

"A situação se definiu assim porque o produto parlamentar tornou-se fraco. É uma Casa com um fim em si mesmo.
Tudo para os funcionários e os Deputados e não para a comunidade. Historicamente veio assumindo gradativamente esse papel,
desvirtuada da sua finalidade institucional, com a falta da ação parlamentar voltada para a comunidade. Com a divisão da Secre-
taria-Geral e da Diretoria-Geral, tivemos algumas mudanças. Mas antes, a área institucional chegava a copiar pareceres de 20
anos, por exemplo. Hoje, existe urna preocupação em pensar o papel da Área junto à sociedade e a equipe é mais coesa, mas tem
deficiências".

"Para os Deputados, se a estrutura da Casa estiver azeitada para ele atender seus compromissos, não há o que pensar
muito em estrutura".

Para muitos entrevistados, a ALMG vive, particularmente a partir de 1986187, uma fase de transição, com tentativa
de reorganização administrativa e institucional, que torne a estrutura menos susceptível às interferências políticas. É desse perío-
do recente a separação da estrutura de apoio da Assembléia em dois setores (Diretoria-Geral e Secretaria-Geral). Houve também
há dois anos a criação de um quadro de funcionários recrutados diretamente pelos Deputados para seus Gabinetes, com o objetivo
de reduzir a ligação política e interferências no quadro efetivo da Casa.
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Essas medidas, se de um lado foram apontadas por muitos entrevistados como importantes num processo de reorga-
nização da Casa e de sua profissionalização, de outro, vêm-se constituindo em pontos de gargalo e de criação de outros problemas
internamente como competição entre as Áreas da Administração e entre as pessoas de diferentes quadros; agravamento do "in-
chaço" da estrutura, com o recrutamento amplo e a contração de pessoal prestador de serviços; uma crescente desintegração entre
funcionários do corpo efetivo (novos e antigos) e, em geral, entre efetivos e os demais quadros.

O "inchaço" da estrutura da Assembléia implica, muitas vezes, ociosidade de muitos funcionários, desmotivação,
descompromisso ou incompetência para o exercício das funções específicas, o que conflita com uma grande demanda sobre um
número de funcionários tido como minoria efetivamente competente, segundo a opinião de vários entrevistados. Nas citações a
este respeito, as opiniões variaram entre pessoas que consideram que o número de funcionários não comprometidos com a As-
sembléia vem crescendo cada vez mais e outros para quem são minoria, e que prevalece para a opinião pública a visão de que todo
o quadro dos funcionários é "marajá", corrupto, não trabalha e ganha muito".

"A Assembléia tem 3 mil funcionários: 2.600 trabalham e 400 não. Divulgam o específico como se fosse geral".

"Entre funcionários, existe uma taxa alta e dominante de pessoas que procuram apadrinhamento com Deputados e
privilégios".

"Os funcionários também são responsáveis pela degradação do Poder Legislativo. O corpo efetivo é qualificado, mas
desmotivado e descrente. Existe um esforço de profissionalização, de mudança hoje, mas a fase é de transição. Existem privilé-
gios. E o privilégio não é de salário e sim de quem não trabalha, não assume responsabilidade. Temos casos de pessoas ocupando
cargos para os quais não estão qualificadas, outras, que não trabalham. O máximo é de 35% de pessoal comprometido".

"A Casa está inchada. Funcionaria com a metade. Exigiria mais dos efetivos e	atritos internos. O ocioso des-
concentra o grupo".

"Hoje, para dar resposta a demandas da Assembléia na área institucional, tem que superaproveitar gente que é com-
petente. O estresse é grande, de 3 a 4 por mês, quando a estrutura, de outro lado, é inchada".

"Existem diferenças: o pessoal dos Gabinetes e prestantes têm visão mais passageira, de acordo com a necessidade
dele e do Deputado. Já o quadro suplementar é competente, mas inclui até esposas de políticos".

"Houve uma mudança de postura e concepção do funcionário, recentemente, observada até nos concursos. A cada
concurso observa-se essa mudança- As pessoas não querem saber dos seus deveres, só de direitos. Essa mudança de concepção já
é reflexo da imagem de que a Asssembléia é um lugar sem dono".

"A Administração da Assembléia está cheia de erros, com estrutura inchada, viciada e lenta; onde existem excelentes
funcionários e gente sem trabalhar, o que traz imagem negativa".

"Não há compromisso dos servidores com o social; os critérios de ascensão são o 'puxa-saquismo' e o servilismo. A
competência é reprimida- O compromisso com a Instituição, quando há, é corporativista Dificilmente o funcionário é melhor re-
munerado em outra instituição e tão hostil à própria Instituição porque não vê seu trabalho valorizado - nem sua competência.
Ganha bem financeiramente, mas não é valorizado como homem. Os valores são de servilismo, de puxa-saquismo".

"A área administrativa trabalha contornando a situação das interferências políticas. Deve haver autonomia em rela-
ção à área parlamentar para ser apoio e ter função técnica".
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1.1.5. Campanha de exposição e comprometimento do Poder Legislativo: Pelo Executivo, particular-
mente no Governo Coilor, pela Imprensa, muitas vezes repercutindo a primeira, e por outros setores:

Esse aspecto foi citado por número pequeno de entrevistados, quando se perguntou sobre o conceito pessoal a res-
peito do Poder Legislativo e da ALMG. Para quase totalidade, em respostas espontâneas, os desgastes são conseqüência dos fa-
tores citados anteriormente e muito atribuídos à própria ação dos parlamentares e dos funcionários, como se viu até aqui. Ao se
referirem à amplitude que esse desgaste tem alcançado, à sua repercussão na sociedade e à imagem externa do Poder Legislativo e
da ALMG é que o papel da imprensa foi mais citado pelos entrevistados.

"A imprensa critica e denigre. Não separa a área parlamentar dos funcionários".

"Só divulga o negativo. Não fala a verdade em todos os aspectos".

"A imprensa tempo por divulgar defeitos, calapdo nas virtudes e até inventando defeitos".

"A Assembléia tenta moralizar de um lado e a imprensa desmoraliza por outro".

"A notícia da mídia é direcionada e preparada. A pessoa que lê nem pensa. Absorve".

1.1.6. Outros aspectos citados como negativos para o Poder Legislativo e a ALMG:

- Dependência do Executivo e, em Minas Gerais, reflexo do desgaste do Governo do Estado;

- Ausência de exigência de fidelidade partidária na atual Legislação; falta de ideologia partidária e grande pulveriza-
ção de Partidos, reforçando descompromissos e desarticulação dos Parlamentares e dificultando negociações no encaminhamento
de projetos fundamentais - além de fragilizar as instituições partidárias;

- Maior exposição entre os três Poderes: "bode expiatório".

1.2. ASPECTOS POSITIVOS:

O número de pessoas que atribuiu um conceito positivo ao exercício do Poder Legislativo e à Assembléia Legislativa foi signifi-
cativamente menor, destacando-se positivamente:

1.2.1. Nível de capacitaçáo do corpo técnico efetivo bom ou muito bom/alto:

"A Assessoria Técnica é muito boa, do mais alto gabarito, mas funciona provocada. Está iniciando uma atitude pró-
ativa"

"Existe hoje, é recente, o interesse em profissionalizar. Isso vem passando para a Assembléia Legislativa como um
todo. Isso é que vai mudar a imagem. As pessoas assumindo sua função profissional vai parar a fofoca. E refletir lá fora",

"O pessoal de gabinete é de inteira confiança do Deputado. Trabalha com interesse. Se o Deputado perder o mandato
o pessoal perde o emprego".
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"Em 1986 houve uma tentativa de reorganização da Área Institucional, pela Mesa e Diretoria-Gera!, percebendo o
desgaste do papel da própria Casa e seus produtos. A base foi reforçar o suporte técnico, dar corpo, através de um assessora-
mento mais firme e efetivo aos Deputados. Era objetivo também reverter a servilidade da área. Houve resist&cias iniciais dos
próprios setores da Secretaria-Geral, mas, aos poucos, as pessoas foram revendo e percebendo que a ação da época da ditadura
não cabia mais. Era preciso maior abertura para atender o público e não reverter para o Deputado. Era preciso abrir os processos,
estar a serviço do público e não só do Deputado como na ditadura".

1.2.2. Administração é mais autônoma hoje, apesar de sofrer interferência política.

1.2.3. O trabalho de destaque da atual Legislatura na elaboração da Constituinte Mineira em 89.

1.2.4. Conhecimento do real trabalho dos Deputados fora do Plenário.

1.2.5. Administrativamente, a ALMG é modelo, existindo esforço de valorização, apesar de ser uma
instituição política.
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II. COMO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS É VISTA

2.1. O CONCEITO DA CASA:

De forma geral, apurou-se, da opinião da grande maioria dos entrevistados, que não existe uma visão única, nem uma
percepção comum à Casa a seu próprio respeito. As visões variam de acordo com a categoria funcional, a área de atuação e com o
tempo de casa.

No conjunto, predomina um sentimento de incômodo entre os funcionários considerados comprometidos com a Ins-
tituição diante da exposição em que o Poder Legislativo e a ALMG se encontram. Muitos entrevistados afirmaram que as pessoas
estão assustadas internamente com a dimensão que a exposição ganha em certas circunstâncias e quando não se separa diferentes
posturas de funcionários. Pelo que se depreende dos depoimentos dos entrevistados, o corpo comprometido localiza-se em todas
as categorias, concentrando-se no quadro efetivo e existindo uma consciência de necessidade de mudança.

"A reação da Casa varia, mas há um incômodo e ronhecimento de que tem de mudar. No corpo dos funcionários
do quadro permanente e efetivo, a preocupação com a mudança é maior".

"Entre Deputados, a média é fraca, mas existe preocupação".

"É preciso separar pessoal afetivo e de Gabinete. O mesmo com prestantes. Não dá para falar de uma visão da Casa.
Varia".

"No Gabinete, o funcionário veste a camisa do Deputado".

"A grande massa dos funcionários é um bicho assustado com a nova situação do Poder e as novas demandas".

"Sofrem porque têm consciência do panorama e por frustração com a legislatura hoje".

A maioria dos entrevistados considerou que prevalece na Casa um conceito negativo da Assembléia, caindo sensivel-
mente, nesse item, o número de pessoas que acha que a própria Casa tem uma visão positiva de si mesma. Foi muito significativa
também a referência de que os funcionários não comprometidos com a Instituição levam para fora uma imagem de que o descom-
promisso 6 geral:

"A visão 6 de que aqui 6 um antro de marajás".

"Tem funcionários que dizem que trabalham pouco e ganham muito".

Os aspectos citados para justificar a visão negativa da Casa referem- se mais diretamente às questões da situação dos
funcionários e à estrutura da administração da Assembléia, que provocam desmotivação, descrença e desintegração.

"Existem forças diferentes, lideranças vivas. A diferença entre atividade política dos Deputados e a atividade admi-
nistrativa gera conflitos. Existe preocupação em administrar e necessidade de reciclar através de critérios de carreira, de promo-
ção. O projeto da Reforma Administrativa está buscando novo momento, mas com dificuldades. O apostilamento é o pior aspecto
do serviço público. Ainda existem liberalidades que não deveriam existir e são muito usadas. O gerenciamento numa Casa políti-
ca tem exigências próprias e é preciso criar fatos e critérios que reduzam o cienteismno, o uso indevido dos recursos. A negocia-
ção é fundamental até se transformar em Ato".

"A ALMG tem dois pontos de gargalo ainda: o comprometimento do funcionário com a Instituição e a melhoria do
nível de gerenciamento".

"O apostilamento 6 problema. O funcionário apostilado acha que é aposentado na ativa".

Das opiniões dos entrevistados que consideram que existe na Casa um conceito positivo de si própria (representam
cerca de 10% do total de entrevistados), destacaram-se:

- Desempenho muito bom do pessoal que é comprometido e bom nível dos efetivos; profissionalismo crescente, com
a queda de interferência política; ligação efetiva do funcionário com a Assembléia Legislativa; reestruturação administrativa e en-
caminhamento da Reforma Administrativa muito positivos.

W.



2.2. O CONCEITO EXTERNO DA ALMG:

• Como 6 vista fora

Quase totalidade dos entrevistados considerou que o conceito da ALMG junto à opinião pública é ruim e muito ruim
e que a repercussão dada pela imprensa para os problemas do Legislativo e da ALMG, que são reais e graves, na opinião da gran-
de maioria, é maior do que a situação concreta.

Ao abordarem os aspectos que determinam o conceito muito negativo da Assembléia junto à sociedade, os entrevis-
tados destacaram:

2.2.1. Distorção pela imprensa:

"A abordagem é distorcida, não se coloca todos os aspectos envolvidos. Tivemos caso de projetos obstruídos por ser-
vidores públicos no caso do quadro único e não se colocou isto".

"Não há direito de resposta, de posicionamento".

2.2.2. Despreparo dos Deputados, clientelismo e inoperáncia da Casa:

"A atuação dos parlamentares leva ao descrédito".

"Deputados de oposição são atuantes, mas não capitalizam para a Assembléia e sim contra".

2.2.3. Desconhecimento das funções do Poder Legislativo dou doa Deputados:

"Temos bons Deputados e Deputados que são atuantes dentro de sua concepção".

"A sociedade não consegue perceber como o Deputado se confunde com a imagem do Poder Legislativo—é um peri-
go deseducativo".

2.2.4. Postura dos próprios funcionários que levam Imagem negativa para fora, dizendo que não triba-
lhsm o ganham muito.

2.2.5. Campanha de desmoralização do Executivo contra o Poder Legislativo e a democracia.

2.2.6. Poder Legislativo exposto, aberto e sofre mais pressão.

2.2.7. Transição! Adaptação depois da ditadura.

"De certa forma, o quadro no âmbito externo pode ser positivo para uma decisão de mudança".
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III. POSICIONAMENTO EXTERNO

A maioria dos entrevistados afirmou que se posiciona externamente diante de questões levantadas sobre a Assembléia
e o Poder Legislativo, predominado aqueles que o fazem quando indagados. Uma Parte significativa afirmou que a exposição e
a forma como são feitas as críticas e colocações a respeito são constrangedoras e os incomodam muito, predominado, no posicio-
namento que tem, posturas de esclarecimento e de defesa

"A maioria da Casa sente o incômodo, ainda que não manifeste. O sentimento é de que não se está atingindo os obje-
tivos do trabalho da gente".

"Não defendo muito".

"Identifico-me como concursado. Num círculo íntimo, desço o pau".

"Faço questão de dizer que trabalho na Assembléia e com qual Deputado".

"Sempre me coloco com defesa, mas reconhecendo com consciência o que é justo e o que não procede".

"Nunca deixo de falar que trabalho na Assembléia. Tento provar que não sou marajá".

"Evito dizer que trabalho na Assembléia".

"Não adianta explicar, as pessoas não acreditam".

"Já cheguei a brigar, agora amadureci e não tenho qualquer reação".

"Nos grandes centros, se disser que é Deputado, vai ser xingado. Nos pequenos municípios, são bem aceitos".

"Sou bem recebido externamente. Nunca sou questionado".

"Somos chamados de marajás. É constrangedor".

"Na medida que fui identificando que o fenômeno não é diferente de outras instituições, apenas assume característi-
cas específicas é uma questão de gerência de quem está, passei a defender a importância do Legislativo e a revidar, mas sem com-
pactua?".

"Existem na Casa elementos mal preparados que não têm compromisso e, por desrespeito, têm o prazer de chegar no
boteco, mostrar o contra-cheque e pagar cerveja pra todo mundo".
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IV. COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO

O quadro apurado nesse item teve o reflexo direto dos problemas apontados pelos entrevistados sobre a estrutura da
Casa e carregam, também fortemente, um componente negativo e de dificuldades. No âmbito interno, não só as diferenças de es-
truturas funcionais e critérios políticos interferindo nas decisões que dizem respeito aos funcionários, como o impacto que a ex-
posição do Poder Legislativo e da ALMG externamente, definem um ambiente não cominicativo e que revela uma situação de não
se saber rumos e caminhos para mudança, apesar de iniciativas de reestruturação que até revelam melhoria, mas que não se têm
mostrado efetivas na superação do conjunto da crise vivida pela Casa e que a transcende, segundo o que se pôde depreender das
opiniões e percepções dos entrevistados.

Na condução das entrevistas, foi feita uma distinção entre o sistema de comunicação e as relações internas e externas
da ALMG, com o seguinte quadro levantado:

4.1. Sistema de Comunicação Interna

Para a grande maioria dos entrevistados, o sistema de comunicação interna da ALMG é ruim ou muito ruim. O am-
biente é pouco transparente e dominado por boatos, segundo a quase totalidade dos entrevistados.

Para cerca de 20% dos entrevistados é bom, sendo que destes, muitos acham que precisa ser avaliado ou melhorado.
As principais dificuldades citadas foram:

4.1.1. Desconhecimento da Casa pelos próprios funcionários.

4.1.2. Falta de informação, retida como forma de poder e por aspectos estruturais.

4.1.3. Desconhecimento de papéis das Áreas.

4.1.4. Descentralização de fontes de informação.

4.1.5. Formalidade na circulação e no trato de informações.

4.1.6. Meios de comunicação limitados:

O único meio de cobertura de toda a Casa - o boletim semanal - é limitado e atrasado na abordagem dos assuntos que
veicula; formal e "pouco simpático" e não procura as Áreas e pessoas para cobertura. Além desse, foram citados o Diário do Le-
gislativo, veiculado pelo Minas Gerais; um sistema de vídeo, que cobre solenidades do Plenário e dá um informe interno social das
12:30 às 13:00 horas; e o sistema de som para chamadas e avisos; todos considerados insuficientes e mal utilizados. A Casa não
conta com um sistema geral de quadros-de-aviso, proibidos internamente. Informes e avisos são afixados através do setor de Se-
gurança e alguns setores têm quadro de uso local.

"Não há desinformação e sim direção das informações. O processo é via fofoca. A administração tem agentes passi-
vos e ativos para tomada de decisão via balão de ensaio".

"Falta é comunicação mesmo!".

"O sistema é superado e formal; a informação não flui".

"O sistema oficial deixa a desejar".

"O estrangulamento da informação interna é grande: por falta de informatização e por aspectos estruturais, de des-
conhecimento de papéis e Áreas e por poder".
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"O clima é de não informar":

"A base é o boato. Tem até a Praça da Alegria":

"Existe 'boateiro' oficial. E quase sempre o boato procede".

"Tudo é feito no buxixo do corredor".

"A informação chega tarde e dá espaço para fofoca".

"As pessoas desconhecem até os benefícios que têm".

"O boato é diário e o boletim semanal".

4.2. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO EXTERNA:

Também considerado por grande parte dos entrevistados como superado e insatisfatório, porque não posiciona a
Assembléia e os fatos que nela ocorrem. Nessa área, predominaram opiniões atribuindo os problemas à cobertura feita pela im-
prensa, que distorce, aumenta e só veicula fatos negativos, segundo a maioria dos entrevistados.

No conjunto, foram poucas as referências diretas dos entrevistados ao sistema de comunicação externa da própria
Assembléia, com um destaque à forma como é feita a cobertura pela imprensa. Entretanto, pôde-se depreender dos depoimentos
que as distorções apontadas ocorrem também por falta de uma política e de ações permanentes de posicionamento e comunicação
da Assembléia com a imprensa e com a opinião pública em geral.

Os meios citados foram, além da cobertura da imprensa, o Minas Gerais e intercâmbio de informações com outras
instituições na área Institucional, além de atendimento a solicitações públicas, este ainda disperso e desorganizado no seu
to:

"Na comunicação externa não há canais corretos ou uma palavra única. Há muitos porta-vozes e sem sintonia".

"A informação, sobre todos os seus aspectos, precisa ser mais trabalhada. Vê-se a preocupação com informática e é
preciso agilizar a informação como ponto fundamental. O problema é crônico".

"Externamente, Deputados deveriam ter relacionamento mais próximo; diálogo aberto com seu eleitorado; mostrar
diretamente que o divulgado não é verdade".

"Precisamos mudas as formas de relacionamento e informação interna e externa. Estão superadas e a Assembléia não
está encontrando caminhos".

"Com a imprensa, está ou superficial ou dirigido para o lado negativo. Não só em Minas. No caso da Constituinte
Mineira, o primeiro Estado a tocar o processo, a imprensa não viu o conjunto, pegou aspectos particulares".

"A imprensa distorce e aumenta. Os jornalistas inventam, não há privacidade".

"A informação é tratada como verdade absoluta pela imprensa".

"O cidadão ligado ao trabalho da Assembléia conhece a realidade. A grande maioria se deixa levar pelas impressões
da TV e imprensa. Não é bem informada. Não importa o fato, importa a versão, como dizia José Maria de Alkimin".

"Os Deputados têm medo de jornalista".

"Não há canais corretos nem sintonia".

"Mesmo com desacertos, a ALMG é fonte de referência de várias outras".

"Informações deturpadas não permitem que as pessoas conheçam o real trabalho do Deputado".
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"Com a Constituinte Mineira, tivemos um marco na história da Assembléia com setores da sociedade. Aproveitamos
também para reciclar conhecimentos dos vários setores internos. E quanto mais a área Institucional dava resposta, mais incomo-
dava os Deputado que não trabalhavam a ação parlamentar mesmo. O acesso do público às produções - pareceres, emendas etc. -
cresceu muito depois foi iniciado um trabalho para mais permanência".

"O problema de informação é sério. Há descentralização, dificultando a disseminação das informações e estrangulan-
do o atendimento aos Deputado e ao público".

"O público hoje procura e fica sem referências muitas vezes. Interna e externamente, a necessidade de agilizar é
maior hoje porque a dinâmica e a rapidez da tramitação é grande".

"Na atividade meio, para a própria Assembléia, é bem organizada a informatização. Na área Institucional, só o De-
partamento de Plenário tem estrutura hoje".

4.3. RELACIONAMENTO INTERNO:

A avaliação dos entrevistados nos aspectos que se referiam ao relacionamento se concentraram no âmbito interno,
predominando:

4.3.1. Dificuldades generalizadas no relacionamento: Interpessoal entre Áreas e Departamentos de cada uma
de forma geral, que refletem diferentes entre os vários quadros de pessoal; de critérios políticos nas decisões que envolvem pes-
soal, ainda fortes; de forte hierarquia e fechamento de setores e unidades administrativas em si mesmas".

"Existem dois comandos na Assembléia. O órgão integrador e político é colegiado - a Mesa, - e isto dificulta muito".

"A Assembléia tem várias correntes políticas e muitas acham que não pode haver dois comandos, duas cabeças".

"Se um titular for exigir correção dos seus funcionários, vai se indispor, pois há diferenças chocantes entre eles: o
funcionário comum; a esposa de Deputado; o que trabalha 6 horas; o que trabalha 8; o que só passa cartão, o que não trabalha
nem bate cartão".

"Não há brigas. É mais sofisticado. Na frente trata bem, por trás, fala mal".

4.3.2. Desconhecimento de papéis e atribuições: Entre Áreas/Departamentos e Setores; isolamento e falta
de visão de conjunto e superposição de atividades:

"Falta conhecimento do trabalho de cada Área. As áreas não se conhecem. Existem áreas privilegiadas pela Admi-
nistração".

"Existe competição entre chefias e incapacidade".

Existem ciúmes, formalidade, uma cultura e estruturas muito hierarquizadas. Feudos e senhores feudais. A cultura de
poder é muito forte. O que existe são unidades administrativas. O que exige interface e integração para um trabalho tem de ter
um elemento integrador. A Reforma Administrativa pretende desmontar isto e investir na gestão mais participativa".

"O relacionamento é difícil entre quadros diferentes. De antigos com antigos é bom. Com  demais, distância".

"A estrutura inchada é incompetente, desmotivada. A solução é sair para um novo modelo gerencial e de administra-
ção e a Reforma Administrativa não está tocando nisto".

"Difícil com apostilado".

"A Casa é muito grande e sem muito relacionamento. O relacionamento é ilhado".

"O perfil dos próprios funcionários dificulta o relacionamento. Existe muita autosuficiência".
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"O funcionário não se sente integrado à Casa".

"Falta um trato mais humano, falta feed-back. Não se busca a opinião das pessoas. É preciso humanizar as relações,
principalmente na Diretoria-Geral".

Muitos entrevistados citaram que o relacionamento com pessoal de Gabinetes 6 distante e quase não existe no âmbito
interpessoal. Entre entrevistados de Gabinetes, a opinão que prevaleceu foi de que são prontamente atendidos quando solicitam
apoio. Algumas referências foram feitas pelo corpo efetivo da Casa sobre o relacionamento com Deputados, considerando hoje
mais distante, com exceção de pessoal de departamentos que têm atendimento direto aos Parlamentares no Plenário e nas Comis-
sões. Entre Deputados entrevistados, a opinião 6 de que divergências políticas e partidárias ocorrem no âmbito do Plenário e não
no relacionamento cotidiano de forma geral.

"Não se conhece o pessoal de Gabinetes".

"Existem conflitos por causa de mordomias".

"Não há relacionamento. Pessoal dos Gabinetes não tem vínculos com a Casa".

"O próprio fato dos Deputados terem seus próprios funcionários já prova isto".

"Não há um relacionamento com os Deputados. O corpo permanente não está mais nos Gabinetes e isto provoca
distância".

"Os Deputados acham que são donos da Assembléia, não respeitam o trabalho dos funcionários administrativos, exi-
gem atendimento de suas ordens mesmo contrariando normas".

"Existem interferências na administração, exigência de atendimento".

4.4. EVENTOS SOCIAIS

Completando o quadro sobre o ambiente interno, foram avaliados também programas e eventos sociais internos como
forma de integração entre áreas e funcionários. As promoções existentes são feitas pela ASLEMG (Natal e Festa Junina foram as
mais citadas) e contam com a participação maior de pessoal de níveis mais baixos. Muitos entrevistados consideram importantes
para a maioria do relacionamento, embora temam por mal-entendidos externamente, como teria ocorrido com a quadra da AS-
LEMG e a sala de recuperação física, tratadas, segundo entrevistados, de forma distorcida pela imprensa.
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V. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES DOS ENTREVISTADOS:

5.1. SETORES E PÚBLICOS PRIORITÁRIOS:

• Por onde começar o trabalho

A quase totalidade dos entrevistados apresentou sugestões para a condução e abordagem do trabalho de posiciona-
mento e integração da Assembléia com a comunidade. As opiniões sobre setores prioritários para início do processo se dividiram,
com pequena margem de vantagem para a área externa.

Avaliando o conjunto dos depoimentos, entretanto, registrou-se a necessidade da Consultoria considerar a realização
de uma avaliação interna das principais questões apontadas sobre o quadro da Casa neste Diagnóstico, base para qualquer ação
externa.

• Externamente:

Na área externa, a maioria dos entrevistados recomendou uma prioridade junto à imprensa e escolas de 1 9 e 22 graus,
seguidas de entidades de classe, comunidades do interior e escolas e faculdades em geral.

O enfoque deve voltar-se para mostrar papel do Poder Legislativo no processo democrático e formas de acesso à
Assembléia que ampliem o relacionamento direto com a opinião pública. Foram citadas como sugestões:

- Revisão da abordagem e procedimentos da Assessoria de Imprensa da Assembléia no acompanhamento do trabalho
de jornalistas internamente e no posicionamento dos veículos sobre diferentes aspectos dos assuntos e projetos que tramitam na
Assembléia, além de mostrar diferenças entre Administração e Área Política.

- Melhoria do atendimento ao público com sistematização de formas de acesso a assuntos de interesse da comunidade
e orientação na própria Assembléia a este respeito (sinalização, informações nas Áreas, encaminhamento das pessoas etc).

- Criação de folheto e/ou vídeo mostrando o funcionamento da ALMC) para escolas e entidades de classe.

- Criação de um programa de visitas de grupos externos à Casa.

- Desenvolvimento de um sistema de consulta pública informatizada sobre histórico dos Deputados, projetos encami-
nhados, desempenho etc.

Houve um grande número de referências contrárias a qualquer forma de campanha publicitária, apesar de terem sido
registradas algumas sugestões nessa área.

• Internamente:

A maioria considerou que o trabalho deve ser iniciado a partir de uma efetiva consideração dos problemas ligados à
estrutura e critérios da Administração de poder da Casa, como condição para viabilizar o esforço pretendido e garantir-lhe credi-
bilidade e adesão. Muitos entrevistados solicitaram a divulgação interna dos principais aspectos da Auditoria a acompanhamento
do trabalho da Consultoria.

Em segundo lugar, predominaram recomendações para:

- Desenvolvimento de um esforço de RH através de conscientização de funcionários, debates e seminários voltados
para valorização e comprometimento com a Instituição, além de posturas interna e externa que privilegiem novos valores e papel
dos servidores na formação de conceito da Assembléia junto a opinião pública.

- Realização sistemática de debates e seminários que abordem importância e papel do Legislativo.

- Revisão do enfoque dos meios de comunicação interna e cobertura efetiva informando a Casa como um todo com
agilidade.

- Criação de uma publicação interna (poucas sugestões).
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- Integração efetiva entre Diretoria-Geral e Secretaria-Geral, através de reciclagem que busque maior diálogo entre
as (luas Áreas.

• Com Deputados:

Referências a ações junto a Deputados foram feitas no sentido de se desenvolver oportunidades de informação sobre
a Assembléia no inicio de cada Legislatura e de conscientizaçáo para seu papel e o processo legislativo, além de palestras e publi-
cações dirigidas a eles. Deputados entrevistados consideraram que o esforço atual de orientar os novos Deputados quanto ao seu
papel, funções e direitos, deve prosseguir.

• Outras Sugestões:

- Criação de Revista Legislativa, com assuntos jurídicos, políticos e técnicos, sem trato promocional.

- Centro de Estudos Políticos para reciclagem de temas e conceitos junto a Deputados e outros públicos internos e
externos; e para formação do quadro técnico, com objetivo de aperfeiçoar a atividade política.

5.2. EXPECTATIVAS SOBRE O TRABALHO DA CONSULTORIA:

• Principal produto: conscientização da Assembléia sobre seu papel e atividade fim e para a necessidade de integra-
ção entre Áreas.

• Solução do problema de informação interna.

• Retorno dos principais resultados do levantamento interno da pesquisa externa e das propostas a serem implanta-

5.3. PRINCIPAIS CITAÇÕES NAS RECOMENDAÇÕES:

• "A Reforma Administrativa deve ser coordenada por alguém de fora da Assembléia para evitar jogo de interes-

• "Mostrar volores que devem predominar na Casa e papel dos funcionários na formação de imagem".

• "É um trabalho para RH: identificar onde está o poder real e o informal. Integrar Áreas e pessoas porque o peso
maior da Casa é de quem quer uma mudança".

• "É preciso abordar aspectos críticos do ambiente interno, as questões de poder".

• "Um sistema de Comunicação Social, mesmo trabalhado cientificamente, não terá ressonância se não tocar no ias-
titucional".

• "É um trabalho de longo prazo".

• "A Área de RH deve ser envolvida".

das.

ses
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