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PREFÁCIO

Anos de rnilitâmcia politica me ensinaram que a atividade

legislativa, pela sua complexidade e alcance social, requer condi-

ções e instrumentos adequados para ser bem realizada. Assim, ele-

vado i Presidência da Assembléia, sabia que o fortalecimento do

Legislativo impunha, na parte administrativa, enfrentar diversos

problemas aparentemente pequenos que, como tantos colegas, eu ex-

perimentara e ainda sinto na atividade cotidiana.

Havia que escapar ao particularismo, porém. Por razões

políticas ou pessoais, quase sempre por ambas, cada Deputado atri-

bui os problemas administrativos que enfrenta a causas diferentes.

Determinei, por isso, à Diretoria de Pesquisa e Documentação Le-

gislativa, uni levantdlrento objetivo e sistemático dos eventuais

problemas, para que tivéssemos, ao final, uma visão de conjunto

das questões.

Os primeiros frutos desse trabalho estão vindo a público

agora. Creio que oesscncial foi captado, permitindo que a Adminis-

tração da Casa formule sua estratégia administrativa sobre infor-

mações rigorosamente objetivas e altamente confiáveis.

com a maior satisfação, portanto, que prefacio este

segundo número do CADERNO DE PESQUISA g INFORMAÇÃO, desejando que,

como o número anterior, tenha a melhor das acolhidas.

( 
1	--	--	'	-- JOÃO NtVARPO

Presidente



APRESENTAÇÃO

Em despacho a esta Diretoria, em maio deste ano, o Presi-

dente, Deputado João Navarro, determinou providências "a fim de se-

rem definidas, com a possível urgência, as expectativas dos Srs.

Deputados em relação aos instrumentos de que a Secretaria da Assem-

bléia deveria dispor para a ação político-parlamen tar , assim como

de detectar a avaliação que eles fazem dos meios atualmente dispo-

nveis'.

Os primeiros resultados dessa diretriz estio sendo apre-

sentados agora. Trata-se do RELATÓRIO PRELIMINAR de uma pesquisa

com os membros do Legislativo mineiro, realizada com os recursos da

Diretoria de Pesquisa e DocumentaçO Legislativa O do Programa de

E5159io profissionalizante.

Dadas as obvias limitações dos recursos matoriais e res-

soais mobilizados para o trabalho, os resultados teriam que ser mo-

destos, como efetivamente o foram. Esperamos, no obstante, que pos-

sam ser úteis, seja para tornar conhecidos alguns aspectos da rea-

lid.de parlancntar cm nosso Estado, seja para orientar a busca de

soluções para alguns dos problemas notados.

Com o presente Relatório Preliminar passamos ãs mãos dos

leitores, quase sem nenhuma elaboração, as informações obtidas nas

entrevistas com os Scnhórcs Deputados. Esperamos poder apresentar

bvcítte conclusões mais apuradas, obtidas a partir de uma an5li-

se completa das opiniões recolhidas. Para tanto, contamos com os

coneiitZrios e criticas dos leitores deste relatório.

WI&1UIA I PL''JUISA E [OCUtNTAÇAO LEGRLf\TIVA



OS OBJETIVOS DA PESQUISA E OS MÉTODOS UTILIZADOS

Conforme já foi Indicado na Apresentação, esta pesquisa
desenvolveu-se em torno de três objetivos:

a) identificar os métodos e procedimentos mais frequen-
temente utilizados pelos Parlamentares mineiros no seu trabalho
legislativo e nas atividades paralelas a este;

b) avaliar a qualidade dos serviços e recursos materiais
que a Assembléia põe à disposição dos Senhores Deputados, identi-
ficando aí eventuais insuficiências ou desacertos;

c) registrar a demanda de novos serviços e recursos ma-
teriais, de forma que os problemas existentes não se cristalizem,
mas, ao contrário, possam ser enfrentados ao seu tempo.

Para tanto, formulamos o questionário que poderá ser en-
contrado no Anexo I. Dividido em três partes, de acordo com os ob-
jetivos acima, destinava-se a ser preenchido pelo próprio entre-
vistado, sob orientação de estagiários treinados pela Diretoria
de Pesquisa e Documcntção Legislativa. Observações, comentários,
criticas, etc., além de dados referentes ao entrevistado (filiação
partidária, tempo de mandato, etc.), eram anotados nas fichas de
controle cujo modelo se encontra nos Anexos II e III. Ai foram as-
sinaladas, tantbciu, as condições da entrevista (tempo de duração,
receptividade do entrevistado, atenção nas respostas, etc.) e
quaisquer outros dados considerados suscetíveis de interferir nos
resultados.

As entrevistas foram realizadas nos respectivos gabine-
tes dos Senhores Deputados, no período de 28 de maio a 30 de junho
do corrente ano. O número de entrevistados - 55 (cinquenta e cin-
co) - explica-se facilmente: dada a natureza da enquete, era nos-
sa intenção entrevistar todos os Senhores Deputados (excetuados,
naturalmente, os membros da Mesa); não o conseguimos. Conspiraram
contra nós o tempo limitado com que contávamos (corríamos contra O

relógio, para terminar as entrevistas antes do recesso	parlamen-
tar) e as dificuldades naturais de conseguir disponibilidade	dos
entrevistados, norir.almentc assoberbados por compromissos políticos.

Não obstante, no final de junho, ao examinarmos os dados
que tínhamos obtido, verificamos que os 55 entrevistados consti-
tu!arn amostra bem significativa, já que cada um dos pirtidos exis-
tentes na Assembléia ai 1 se encontrava proporciona irnente 'r.'sen-
tado. Por outro lado, pre—ndo a possibilidade d nao entrevistar-
nos todos os Pari a p'en te s no tt mpo dl ;pnn T ve 1 , t i nhaLm; procurado
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distribuir as entrevistas de forma mais ou menos equilibrad-i, se-

gundo partido e tempo de mall(idto, de forin:i a não sermos SU(f)Z cen-
didos, no 1nc10 do recesso, corp uma coleção de respostas de um

único partido.

Os questionários foram tabulados observando-se os seguin-

tes critérios:

a) separamos os Deputados do PUS dos demais, agrupando

as respostas, respectivamente, em SituaçãoeOposir.áo. Consideramos

2posicã, portanto, todos os partidos que se declaram como tal: no

nosso entendimento, tentativas de distinguir os "mais oposicionis-

tas" dos "menos oposicionistas" só fariam projetar as preferências

políticas dos pesquisadores sobre os dados obtidos, sem qualquer

vantagem científica;

b) separamos os Deputados de primeiro mandato dos que fo-

ram reeleitos (independentemente do número de vezes)

Agrupando deste modo as respostas, imaginávamos que o fa-

to de um Deputado pertencer ao partido do Governo ou à Oposição,

estar estreando na Assembléia ou cumprir já seu segundo ou tercei-

ro mandato, repercutiria nos resultados da sondagem. Como o leitor

poderá ver nos quadros anexos, não foi possível perceber correla

ções significativu.s desse tipo.

Por fim, preferimos não fazer análises por partidos. A

razão nos pareceu simples: considerando o número de Deputados en-

trevistados, a anãlise por partidos produziria resultados pouco

confiáveis quando se tratasse de partidos pouco representados nu-

mericamente na amostra. Assim, por ex., um partido que tivesse 4

Deputados representados na amostra, dos quais 3 se pronunciassem

contra ou a favor de determinada medida, receberia a seguinte apre-

ciação: "75% do partido X se pronunciaram contra (ou a favor) de

tal medida", etc. Parece evidente que não é correto operar desse

modo, projetando tcnd&icias a partir de amostras microscópicas.

000

PRIMEIROS RESULTA VOS - RELATÓRIO PRELIMINAR

Neste Relatório queremos apenas chamar a atenção do lei-

tor para alguns resultados que consideramos indicativos, seja de

deficiências da nossa Infra-estrutura de serviços,	seja de novas

necessidades criadas pelo desenvolvimento da atividade parlamentar.

Assim, consideraremos, em cada uma das questões aborda-

das, as respostas ou h1eo d respostas que, a nosso juízo, mdi-
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cam uma tendéncia significativa entre os entrevistados. Os quadros

procuram tornar mais fácil e coniplctaacontprensãO do leitor, per-

mitindo-lhe, além disso, chegar por conta própria a conclusões si-

milares ou diferentes das nossas.

Antes de passarmos ao exame dos resultados, é necessário

consignar, ainda, que duas (2) entrevistas foram consideradas nu-

las, seja porque o entrevistado se recusou a responder o questioná-

rio, seja por sua clara predisposição a boicotar a pesquisa. O nú-

mero total de respostas, deste modo, ficou reduzido a 53. Sempre

que nos referirmos ao total dos entrevistados, portanto, estaremos

tratando com este ncinero.

QUESTÃO 1 - SOl31?L A UTILIZAÇÃO DE ASSE5SORIIS

Dos 53 Deputados entrevistados, 10 (ou 18,9%) não se va-

lem de qualquer tipo de assessoria. Dos 43 (ou 81,1%) que usam as-

sessorias, 39 lançam mão de assessorias da Assembléia; desses mes-

mos 43 Deputados, 20 dispõem do assessorias particulares: e apenas

2 Deputados, nesse universo de 43, dizem possuir assessorias par-

tidárlas (am)os da Situação). O Deputado qut assinalou outras afir-

ma dispor de assessoria na 5r'a do Governo.

QUADRO

Utilização de Assessorias pelos Deputados

(segundo Partido e Tempo de Mandato)

('5 eutfdos!	3	 (2	 2	 5	 1

• (J( 1 fljrd.tO
g	í6 cftos(	 13

TOTAL
13	 1	 1	 110)

1? "indato	113 OOutic51
de 1 'j1a10	 -	 -

'•'	(9 Out.!C'
TOTAL	

-	 -2 0,.)k,1'

2
3 ttado;(
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Na parte de ava11aço dcis serviços existentes (Qu.dro C

do qucstioflriO-pa(1r:F)) , j 111 ga;ao:s imp ortante d lacar os •üneros

que se referem às assessorias da Assembléia (os dados referentes

aos demais serviços podem ser encontrados nos quadros anexos).

Dos 39 entrevistados que responderam a essa questão, 31

(79,5% dos usuários) julgaram de boa qualidade o; serviços presta-

dos pelas assessorias; 8 (20,5%) julgaram-nos apenas regulares.

Não houve registro na categoria mau.

Avaliando a quantidade em que os serviços são oferecidos,

15 dos 39 entrevistados (ou seja, 38,5% dos usuários) julgaram-nos

sempre suficientes; 46,2%, porém, que correspondem a 18 Deputados,

opinam que esses serviços nem sempre são suficientes. 
Já 

6 rXputa-
dos (15,4%) acham escassos os recursos que são postos à sua dispo-
sição. No Quadro II, abaixo, pode-se ver a combinação dos dados

obtidos.

QUADRO II

AvaHaço dos Serviços segundo a Qualidade e

a Quantidade em que sio oferecidos

(Assessorias da Assembléia)

	

- z '

1-

N	VI: w

	

VI	 VI

BOM 15	13	3	31

REGULAR	-	 5	3	 8

MAU - - - -

TOTAL 15 18 6 30

Por fim, no Quadro li d; Questão 1, encontraremos a opi-

nião dos Senhores Deputados sobre a flec!ss1dIdu de novos srv1çus
para preencher eventuais vazion rcc;I strado polis pergun; unto-
riores.
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Neste quadro, os grandes números se concentram em torno

de dois itens: assessorias pcirtid.0 Ias e assossorias partiCUlares.*

29 Deputados opinaram a respeito da necessidade de as-

sessorias partid3.rias mantidas pela Assembléia. Destes, 22 (75,9%)

são de opinião que não se deve criar tal serviço, enquanto 7 (ou

24,1%) opinam que ele deve ser criado. Destes 7 favoráveis, 5 pen-

sam que o serviço deve ser criado imediatamente, enquanto 2 julgam

que se deve aguardar momento mais oportuno.

Quanto às assessorias Particulares mantidas pela Assem-

bléia, foram 25 (47,2% do total de entrevistados) os Deputados que

opinaram a respeito, 13 dos quais (52,0%) acham que não devem ser

criadas, contra 12 (48,0U que não apenas crêem que devem ser cria-

das, como pensam que a Assembléia deve faz&-10 imediatamente.

QUADRO III

Sobre a cr1aç0 de novos serviços mantidos pela Assembléia

As s e s sor ias)

NCMERO	 CONTRA	
A FAVOR DA CRIAÇÂO

DE	TIPO	DE	SERVIÇO A	 EM
RESPOSTAS	 CRIAÇÃO	IMEDIATA	 OUTRA OCASIÃO

—	ASSESSORIAS DA ASSEMBLEIA	-	 -	 -

29	ASSESSORIAS PARTIDARIAS	22	 5	 2

25	ASSESSORIAS PARTICULARES	13	 12	 —

-	OUTRAS	 —	 —	 -

() Aqui. u:i e I,cirnento. De acordo c	noS58 previ soes e com os testes pre-
1 ir. O.,; t: , Ci IiC ,iI.. IUO rcs;n.Ii'ss' ao Quadro .i d.'vt'r ia prccncher cm se-

t, id.i	..l -	,. :.:t 1 ., undo ava li a; ia os serviços men. 1 i ' ; idos na:;(ia pr i -
fl(it.,	 No CIS) il.-i,	;.•., ..' ,':' .	y!'it'..' i7' . '. porm. CIIC.)fltt amo 5

L tu.IÇi'CS (rn '()I' O I). i tiI .hlu d  !,	.Iç' .'.erviçi.. mis com seus pr.jmrim . 1 (cul -
ii.''.. /s.si'r., '	 f 1 (Qmi.i.ro ') .	ji ' mu.' ojo •;c rrat;I mie s.;v;çu ii e; .'t- -
do mc a Assemabitio. (.i	nan	n id ii,	im' lmmm,ero. ,;meCm;,lrados iii,r iii 1 eito-

r,	ti t)tmt	ti• i'''''	.11 mJu,i.rt) ii c • cummt	o caso,
1	.1.) )Ju.I	 5.	a. .'; 1 1 . 1	e	o s._;v;çt	deve	mmmi mm	'.cr	mi ti.Io)

	

a hi1..t •'st •	i.;msImê ri	pie t,il	si iv;ç mi'..m.L'.	inrj mia;i1cm pre'it.iÇ.ti ,	1.:

.1.'-!	; :.	1 '.c.-	t.mm	.m rr,r,; .-	ii; ias	Im,,.,rc. ch'.ta	Imc.fIIi)sI.
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QUESTÃO II - SOBRE O USO DE Mb105 DE DIVULGAÇÃO

A Questão Ii versa sobre os meios de divulgação • que os

Deputados utilizam para tornar público seu trabalho.

No Quadro A encontraremos que 1 (um) Deputado declara

no utilizar qualquer meio de dlvulgaçio para seu trabalho. Restam,

assim, 52 Deputados a serem considerados. Destes,

- todos utilizam contatos diretos com suas bases elei-

torais (100,0%);

- 42 utilizam contatos pessoais com a imprensa (80,8%);

- 18 utilizam a Assessoria de Imprensa da	Assembléia

(34,6%);

- 15 recorrem a publicações de sua própria autoria (ou

seja, 28,8%);

- 8 recorrem a publicações a cargo da Assembléia (ou

15,41); e, por fim,
- 1 Deputado diz utilizar publicações do Partido a que

pertence (PDS).

QUADRO 1V

Uti11zaço de Meios de Divulgação pelos Deputados
(segundo Partido e Terioo de Mandato)

1° mandato	 1

	

(15 DeputiJos)	-	-	11 1.5	
1	

3	-	2	- 1
1 . de 1 anlato	 1	 1

,?	1(16 Dpuados)	1	9	13	16	3	1	3	1
1	 1

J TOTAL

	

Deputados)	 °'	
1

(31	
1	-	1

1? mandãto

	

(13 Deputados)	-	5	10	12	3
• de 1

•L'	Dptado.)	-	4	3	9	6	-	2	-
TOTAL

	

(22 Deputados,	 ?)	()	(j)	o)	-

1	TOTAL GERAL	1	 1	 1	1	1
E	(53 Deputados)	 1	iS	42	2	 1

	,--

No Quadro C, os entrevistados avaliam os serviços que

lhes são oferecidos pela Assembléia. Julgamos significativos par-

ticularmente os números que se referem àAssessoria de Imprensa (os

demais podem ser encontrados nos quadros anexos).

—lo--



Dos 18 Deputados que usam a Assessoria de Imprensa, 16

julgaram boa a qualidade dos serviços que ela presta (88,9% dos

usuários) e 2 a consideraram má (11,1%). No item quantidade, 10

dos entrevistados (55,6%) afirmaram que os serviços oferecidos são

semi?re_s uficientes; 3 Deputados (16,7%) preferiram afirmar que a

quantidade dos serviços nem sempre é suficiente, enquanto Sdos en-

trevistados declararam haver escassez de tais serviços.

QUADRO Y

Ava1i.ço dos Serviços segundo $ Qualidade e

a Quantidade em que sio oferecidos

(MEIOS DE DIYULGAÇAO)

\\ww

-

fl- 1-
etu -

Itl	 -

10	3	3	16

REGULAR	-	-	-	-

MAU	-	-	2	2

TOTAL	10	3	5	18

(ASSESSORIA DE IMPRENSA)

Na Questão II temos, por fim, o Quadro 8, onde encontra-

remos os seguintes números, que nos pareceram dignos de atenção:

1) no item publicaçêcs de sua própria autoria, 50 Depu-

tados opinaram; destes, 43 (86,0%) foram favoráveis ápromoção des-

sa iniciativa por parte da Assembléia, sendo que 41 pensam que is-

so deve ser feito Imediatamente e os 2 restantes crêem que se deve

aguardar melhor oportunidade; 7 Deputados (14,0%), ao contrário,

acham que a Assembléia não deve se incumbir dessa tarefa;

2) no item publicações a cargo do partido, obtivemos 44

opiniões. Aqui, apenas 4 Deputados (9,1%) pensam que tal serviço

deve ser criado pela Assembléia, sendo que 2 deles o desejam ime-

diatamente e os 2 restantes votam por sua criação em época mais

oportuna. A grande maioria, porém, (40 Deputados, totalizando 90,9%)

julga que tal rsponsab11idade n-io deve ser transferida para a As-

lú 1 u;



3) por último, no item il C.1 q0 daLs5cmblcia.

encontraremos 39 respostas, J2 das quais (82,1%) t.-ivoiáveis .â çria-

ção desse serviço (29, imediatamente; 3, oportunamente). Contra a

criação desse serviço posicionaram-se 7 Deputados (17,9%)

No Quadro VI, li frente, tenw condições de extminar t"-

das as respostas sobre as 7 alternativas formuladas.

QUADRO VI

Sobre a cr1aço de novos serviços mantidos pela Assembléia
(Meios de Divulgação)

NO,4ERO 
CONTRA 

A FAVOR DA CRIAÇÃO
DE	TIPO	DE	SERVIÇO

RESPOSTAS	 A EM
CRIAÇÃO 

IMEDIATA 
OUTRA OCASIÃO

- Assessoria de Imprensa	 -	 -	 -

2	Contatos pessoais c/imprensa	 1	 1	 -

20	Contatos diretos c/bases eleit.	6	 14	 -

50	Publicações de s/prõpria autoria	7	 41	 2
44	Pub1icçoes do Partido	 40	 2	 2

39	Publicaçóesa cargo daAssemblèta	7	 29	 3

- Outros	 -	 -	 -

QUESTÃO III - O PARLAMENTAR E AS NECESSIDADES DO SE,'] EiEflORÂDO

Na Questão III interessava-nos verificar as relações en-

tre as iniciativas do parlamentar e as necessidades e reivindica-

ções do seu eleitorado. Sobre isto indaga o Quadro A.

Entre os 53 entrevistados os recursos mais utilizados para

sentir as aspirações dos seus representados são:

- audiências pessoais com cabos eleitorais, chefes po-

líticos, etc., a que recorrem 51 dos 53 entrevistados (96,2%);

- reuniões com grupos (bases eleitorais), que são uti-

lizadas por 46 Deputados entre os 53 que responderam (86,8%);

- noticias de jornais, que 39 dos entrevistados (73,6%)

dizem consultar;

- contatos no interior do próprio partido, com 15 res-

postas consignadas (28,3%);

- por último, pesquisas entre eleitores, a que 13 Depu-

tados (24,5%) dizem recorrer.

Os diferentes meios de consulta de que lançam mão os De-

putados, bem como os números agrupados por partido e tempo de man-

dato, serão encontrados no Quadro VII, na página seguinte.

-12--



QUADRO VII

Meios de Consulte utilizados pelo Deputado pare sentir

as necessidades e reivindicações do seu eleitorado

(Segundo Partido e Tempo de Mandato)

1? mandato

	

(15 OeputSosl	14	6	 14	 2	 12	-

de 1 n,,indato

	

(16 Deputados)16	
4	15	2	12	-

TOÏAL

	

(31	potados) 	(4)	 24)	 -

1? 'ndato

	

(1) Deputado s)	12	3	 9	6	10	-

de 1 andLo
,'	9	 9	2	 8	3	5	-

OTAL

	

(2 OutõJo)	 1 )	 -

1	TOTAL GERAL 1
E	(53 De putados)	 1	

'	46 
J	

13

	

j	 1	-

Os nCimeros que nos pareceram significativos, no Quadro C

(avaliação qualidade/quantidade) da Ouestâo III, referem-se aoitem

audiências pessoais. Aqui, 40 Deputados opinaram, o que significa

que, dos 51 que utilizam 'sse recurso, 11 fazem-no com meios pró-

prios - dal a razão por no terem avaliado os recursos da Assem-

bléia nesse item.

Do total de 40 entrevistados, 77,5% (31 Deputados)consi-

deram de boa ua1idadc os recursos existentes; 8 (25,8%) julgam-nos

de qualidadu regular; e 1 Deputado acha que essa qualidade é rnZ.

No item jintidade, 22 dos 40 entrevistados (55,0%) con-

sideram os serviços disponíveis scnpre sutici'nLe; 15 (37,5%), nem

sempre suf1c1ttc's; e 3 (7,5%) julgam tais serviços francamente	:

CISS0S.

No Qutdro VIII, o frente, podem ser observados os núinc -

rcs acima, rcf' v "nt' a ii''H.ncia1»os2ais, nas suas relaçoe:; r'cí-

proc*s.

-13-



QUADRO VIII

Avaliação dos Serviços segundo a Qualidade e
a Quantidade em que são oferecidos

(MEIOS DE CONSULTA AO ELEITORADO)

\ww

o
1-
o

BOM 21	9	1	31

REGULAR 1 6 1 8

MAU - - 1 1

TOTAL 22	15 3 40

(AUDINCIAS PESSOAIS)

No Quadro 8 da Questão III destaca-se o item pesquisa

entre eleitores. Aqui, 33 Deputados opinaram: 15 deles (45,5%)

crêem que a Assembléia deve providenciar um serviço desse tipo:

imediatamente (11 Deputados) ou em prazo oportuno ( 4 Deputados ).

Ao contrário, 18 Deputados (54,5%) são do opinião que tal serviço

não deve ser criado.

O Quadro IX, abaixo, dá o conjunto de alternativas apre-

sentadas e o total de respostas obtidas.

QUADRO IX

Sobre a criaçio de novos serviços mantidos pela Assembléia
(MEIOS DE CONSULTA AO ELEITORADO)

NOMERO 
CONTRA 

A FAVOR DA CRIAÇAO
DE TIPO DE SERVIÇO

A EMRESPOSTAS	 CRIAÇÃO 
IMEQIATA 

OUTRA OCASIÃO

12	Audiências c/cabos elelt., etc.	3	 8	 1

13	Contatos intra-partidrios	 8	 2	 3

36 Reuniões c/grupos (bases pol.)	lO	 22	 4

33	Pesquisas entre eleitores	 18	 11	 4

5 Notc1as de jornais	 1	 4	 -

-	3utros	 -	 --	 -
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QUESTÃO IV - SOBRE A TOMADA DE DECISÔES POLÍTICAS

A Questão IV indaga sobre as fontes em que o Deputado se

Inspira para tomar suas decisões políticas. Dividimos esta pergun-

ta em duas partes, que, para efeitos puramente convencionais, ti-

tulamos com fontes políticas (Questão 1V-a) e fontes técnicas (IV-

b). Vejamos as coisas por partes, começando pelo Quadro A.

	

Quc8tco IVa	Fontes Políticas

QUADRO X

Fontes que o Deputado consulta antes de tomar sues decisões polTt1s

(Segundo Partido e Tempo de Mandato)

COSTUMA CONSULTAR
ri

AS OS f

	

ÇJ	 BASES COLEGAS DE LI D E R A N Ç A S

	

1,11P	
1BANCADA 1	DO PARTIDO

(FONTES POLTTICAS)

Aqui, as preferências são bem marcadas. Foram 53 os De-

putados que responderam a esta questão. Quase todos - 88,7%, ou

seja, 47 Deputados - costumam consultar as bases para decidir; já

as con.ultas às lidcrdnçasdo partido são menos frequentes: 41 dos
entrevistados (ou seja, 77,4%) costumam utilizá-las;	e são 40 os
que costumam consultar os co1eas de bancada (ou seja, 75,5%).

Nos anexos, o leitor poderá encontrar a tabulação dos Qua-

dros B e C da Questão 1V-a, que nos dispensamos de transcrever.
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Questão IV-b - Pontes Técnicas

Também aqui as tendências são bastante homogêneas. Assim,

entre os 53 Deputados, temos que:

- 48 deles (90,6%) consultam a legislação para decidir;

- 42 (portanto, 79,2%) procuramse apoiar em informaçôes

econ&nicas e políticas;

— 40 deles (75,5%) recorrem a informações gerais; e

- 31 desses 53 Deputados (58,5%) consultam sua própria

assessoria para tomar suas decisões.

QUADRO XI

Fontes que o Deputado consulta antes de toiar suas decisões polt1cas
(Segundo Partido e Tempo de Mandato)

COSTUMA CONSULTAR

INFORMAÇOES	INFORsAÇOES	
SUA

ECONÓMICAS	 PRÓPRIA
GERAIS

E POLITICAS	 ASSESSORIA

1 1? mandato
1(15 Depu'don)	 12	 15	 II

(4	 13	 9
1( 1 6 Deputados)	is
L TOTAL
1(31 Deputados)	(0)	 (2)

(FONTES TECUICAS)

Quando se trata de avaliar os serviços oferecidos (Qua-

dro C), os números mais significativos se referem aos itens consul-

ta à legislação	e	informações econômicas e políticas.

Examinemos um de cada vez.

No item consulta à legislac, 49 Deputados opinaram. Des-

tes, 44 (ou seja, 89,8%) julgam bom o nível dos recursos: os 5 res-

tantes (10,2% dos usuários) preferem julgã-los apenas 3ul3rcS.
Já a guantidíde desses meios é considerada semp-cwfi-

ciente pela maioria dos entrevistados (36 resiostas, ou 73,5 dos

usuários). Para 11 Deputados, porém, ou seja, 22,4%, esses rccUr
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sos nem sempre so oferecidos em quantidade suficiente. E, por fim,

2 Deputados (4,1%) acham os recursos francamente escassos.

QUADRO XII

Ava1iaço dos Serviços segundo a Qualidade e
a Quantidade em que sio oferecidos

(FONTES TECNICAS)

o

1-
o
1'-uJ

tt%

8DM 36 7 1 44

REGULAR - 4 1 5

MAU	 -	-	-	-

TOTAL	36	11	2	49

(CONSULTA A LEGISLAÇAO)

No item j nformçes econômicas e políticas, o número de

respostas atinge 24 unidades, das quais 17 (ou 70,8%) julgam a qua-

lidade dos serviços boa; 6 entrevistados (25,0%) preferem conside-

r-1os apenas regulares; e 1 Deputado pensa que tais serviços são
de mjidac1e.

No mesmo item, assim so avaliados os serviços ofereci-
dos, no que toca àsua quantidade:

- 9 Deputados (37,5%) consideram-nos sempre suficientes;

- Outros 9 pensam que nem sempre s5o suficientes;

- e 6 dos entrevistados (25,0%) notam escassez na ofer-

ta d' tais informa.-'ôes.

Na p91na seguinte o leitor encontrara o Quadro XIII, no

se cor,-binam as varivcis quantidade e qualidade e se tem, por

conse'juintc, uma visio mais precisa da maneira como os entrevista-

dos avaliarim is informaço':; econômicas e políticas que lhes sio
o! c r ccl das.
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QUADRO XIII

Avaliação dos Serviços segundo • Quantidade e

a Qualidade em que são Oferecidos

(FONTES T(CNICAS)

-J

	

5	1-
o

COM	 9 6 2 17

REGULAR	-	3	3	6

MAU	 -	-	1	1

TOTAL	9	9	6	24

(INFORMAÇOES ECONÔMICAS E POLTTICAS)

No Quadro B da Questão IV-b encontraremos outros números

que merecem atenção.

17 entrevistados se pronunciaram sobre a criação de no-

vos recursos na área de informações econômicas epo1ítics. Destes,

16 Deputados são favoráveis á criação de tais melhoramentos: 15 a-

cham que isso deve ser feito de imediato, enquanto 1 prefere opor-

tunidade melhor.	Contra a criação de tais recursos pronunciou-se

1 (um) Deputado.

Quanto ao fornecimento de informações gerais, as tendn-

cia8 são mais ou menos semelhantes: de 19 Deputados que opinaram,

17 são a favor da criação de recursos nessa área, e todos acham

que isso deve ser feito imediatamente. Opinaram contra isso 2 De-

putados.
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QUADRO XIV

Sobre a criação de novos serviços mantidos pela Assembléia

(FOSTES T(CNICAS)

NOMRO	
CONTRA 

A FAVOR DA CRIAÇÂO
DE TIPO DE SERVIÇO

RESPOSTAS 
A EM

CRIAÇAO 
IMEDIATA 

OUTRA OCASIÃO

- A LESISLAÇAO - - -

17
INFOIMAÇOES ECONOMICAS 

1 15 1E POLÍTICAS

19 INFORMAÇÕES GERAIS 2 17 -

7 SUA. PROPRIA ASSESSORIA 1 6 -

QUESTÃO V - SOBRE O A1'LRPEIçoAMENTo DO PARLAMENTAR

Questão V indaga sobre os meios que os Deputados uti-

lizam para aperfeiçoar seu desempenho político. Assim, encontramos

no Quadro A apenas 2 Deputados que afirmam no recorrer a qualquer

medida com essa finalidade. Restam, pois, 51 Deputados, dos quais:

- 50 (98,0%) dizem utilizar sistematicamente	estudos

(jurídicos, econômicos, políticos, etc.) e contatos

pessoais com outros políticos;

- 37 (72,5%) correspondem-se com outros políticos;

- e somente 18 (35,3%) frequentam congressos,	cursos,

seminários, etc., para aprimorar seu trabalho.
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QUADRO XV

Medidas de Aperfeiçoamento que o Deputado utiliza sistematicamente
(Segundo Partido e Tempo de Mandato)

00 FAZ USO	 MEDIDAS QUE UTILIZA SISTEMATICAMENTE
SISTEMÁTICO EstudosDE QUAIS-
QUER MEDI- jur(dicos,	

Participa-

	

Correspon	Contatos

	

ço em con- dncla com	pessoais	Outros
DAS DE APER- COflOUCOS•	gressos	outros po- c/ outros
FEIÇOAMENTO poitcos,

	

cursos,etc.	1ítcos	polticosetc.

1? mandato 2	13	3	10	13	-
(15 DeputJos)

de 1 mandato
(IS Deputados)	-	 8	 12	 16	 -

TOTAL
(31 Deputados)	(2)	(29)	(11)	(22) 1.9 -

I mandato 12	5	8	12
(13 Deputados)	- 

	 -

e de 1 mandato
(9 Deputados)	-	 2	 7	 9	 -

TOTAL
(22 Deputados.	''	 (22)	()	 (Ti)	-

TOTAL GERAL	 2	 .50	 18	 37	 60	-
(53 Deputados)

Os números encontrados no Quadro C da Questão V nio nos

pareceram significativos. O leitor podez conferiz. nossa o1ini5o

examinando os quadros de tabulaço anexos.

No Quadro II da mesma Questão V julgamos encontrar ten -

dências que merecem atenção no 11cm congressos, cursos, stt'uiní: [OS

etc. Aqui, 32 Deputados responderam: 27 (ou 84,4%) pensam que a

Assembleia deve criar tais moios de aperfeiçoamento; 25 (7b.P) a-

cham que isso deve ser feito imediatamente; 2 preferem aguirdsr

ocasião melhor. Contra essa opinião posicionam-se 5 Deputados (OU

15,6%): acham que a Assembleia não deve criar tais recursos.

QUADRO XVI
Sobre a criação de novos Serviços mantidos pela Assembléia

(MEIOS DE APERFEIÇOAMENTO DO PARLAMENTAR)

NUMERO	
CONTRA	 A FAVOR DA CRIAÇÃO

DE	TIPO	DE	SERVIÇO A	 EMRESPOSTAS	 CRIAÇÃO	IMEDIATA	OUTRA OCASIÃO

12 Estudos jurídicos, econ&Iiicos.	 4
polTtico;. etc.

32	
Participaçào em congressos.	 5	 25	 2cursos, etc.

Correspondëncia com Outros
-	pc1Tticos	 -	 —	 -

Contatos pessoais com	 2	 5-outos puticns

—	Outros	 -
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QUESTÃO VI - SOBRE UM SERVIÇO DE CONSULTA À OPINIÃO POF3LICA

A última questão consiste num "referendum": ali se per-

gunta aos Deputados como vêem a criação de um serviço de pesquisa

da opinião pública mantido pela Assembléia Legislativa.

Responderam os mesmos 53 Deputados. Destes, 27 (50,9%)

consideram tal serviço necessário; 10 Deputados (18,9%) pensam que

tal serviço é útil, mas no indispensável, contra a opinião de ou-

tros 10 (portanto, também 18,9%) que consideram serviço dessa na-

tureza absolutamente indispensável. Outros 2 Deputados (3,8%) jul-

gam tal serviço desnecessário e 4 deles (7,5%) chegam a afirmar

que seria inconveniente.

QUADRO XV 11

Sobre a criação de um serviço permanente de consulta i opino pbflca

(Segundo Part1do e Tempo de Mandato)

4(.1 1 	1

	

I s ECÇU!:(S)	-	 7	 6	 2	 -

	

(6 Etad(	2 13 3 - -

EÇT,\L
13 1 Der.( , dos	-	 . 18!	 4?	 (2

(13 Lids(	 5 - - 3

• de 1 ~da to

	

(9 (4eçu1ados)	 4	 1	 -

14)Tfli
(.'2	,L.4d,$)

IDEAL GERAL
(53 Pe,utados) 10 27 70 2 4
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ANEXOS

1 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS PESQUISADORES

2 - QUEST!ONÃRIO UTILIZADO

3 - FICHA DE CONTROLE 1

14 - FICHA DE CONTROLE II
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4	ASSfM4I FIA LEGISLA -1 IVA 1)0 ESTADO DL MINAS GIRAIS
GAIk(te O PR(SIO(NTE",- 4.,

Belo Horizonte, 30 de maio de 1 980.

Senhor Deputado,

A Presidõneja desta Casa determinou providncjag

da Diretoria de Pesquisa e Documentação Legislativa "a fim de se-
rem definidas, com a possível urgência, as expectativas dos Srs.

Deputados em relação aos instrumentos de que a Secretaria da As-

semblia deveria dispor para a ação político-parlamentar, assim

como de detectar a avaliação que eles fazem dos meios atualmente
disponível s".

com a maior satisfação, portanto, que passo às

suas ruão o questionrjo anexo, cujo objetivo é precisameate o

de colher a opinio do caro Colega sobre a matéria acirra. Uma vez

levantadas informações exatas e objetivas, tornar-se-à possível

empreender medidas de modernização da infra-estrutura desta Casa,

na linha de contínuo fortalecimento do Poder Legislativo, ajusta-

das às reais necessidades de desempenho da representação popular.

Isto posto, julgo dsnecossàrjo insistir com o

nobre Colega para que responda o mais criteriosamente possível o

questionário ora proposto.

A Diretoria de Pesquisa e Documentação Legisla-

tiva foi incumbida de prestar aos Senhores Deputados quaisquer

esclarecimentos quQ sejam úteis à consecução dos objetivos do
trabalho.

Oueira receber, nesta Oportunidade, as minhas
mais cordiais

Saudações,

DEPUTADO J°ÂO UAVAPPO
rns i DFNTF:
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Fli)-IA DE CONTROLE

NOME DO DEPUTADO

C&ii2os para "reBultado':

Ia. visita (grifar esta data)

A - No houve atendimento por nao se ter localizado o Deputado.

B - Neo houve atendimento, tendo sido marcada, contudo, entrevista.

C - Atendimento em parte, exigindo visita complementar.

D - Atendimento esgotando o rn.)tiVO da Visito.

E - Devoluço do queotionArio ('rifar esta data)

F - Outro (eopocifiear)

TEMPO GASTO:

ENTREVISTADOR
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Or. geIfl:
Preço

Da

N.o Nota Fiscal ;
FIGI4 DE atrni

E Do DPTO

1. Enumerar, por ordem de importncia, as questee que sltgcitaram dividas:

2. Foi verbalizada alguma critica ao questiourio? Em caso positivo, enumerar:

3. Houve algum irem identificado como de maior dificuldade em responder?

(	) No
Sim, o(s) de n9(s)

4. Na exposiço sobre os propósitos da pesquisa:

Houve muitas interpelações

No houve comentários
Foi posivel identificar grande interesse
Foi possivel identificar indireren5a, apenas
Foi possivel identificar certa resistencia (nente Ya	.?Vcmtar hi-
p5teaea, Ustn!.;-u c.' OBSERVAÇÕES)

5. A idiii da pesquisa:

Foi objeto de desaprovação
Foi objeto do restriçoes
Não foi comentada

Foi percebida como de grande alcance

6. Qual foi o teor das criticas	iniciativa?

7. O entrevistado julgou alguma pergunta inrunveniente?

(	)No
Sim, a(s) de 4tY(5)

(As al. j uç.'3, sn	aftttiVo, dev,,n aer Liotaduo &ni OBSERVAÇOES).

r&treuist.odor
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2a. SESSÃO LECSLATIVA DA 9a. L.EGISLATUR/

MESA DA ASSEMBLEIA tEILA1 IVA

PRESIDENTE ......................................................................... JOÃO NAVARRO

I? VICE-PRESIDENTE ....................................................... PEDRO NARCISO

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

1? SECRETÁRIO ... ................................... . .....................	NARCELIO MENDES

2 0 SECRETARIO .... . ................................................... ...............	NFIF JASIJR

3? SECRETARIO ...................... ............. ........ ......... ... . NEISON CARVALHO

4? SECRETÁRIO ...... ................................... .............	íAiü VASCONCEI.1OS
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