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PESQUISA

"QUALIDADE DOS SERVIÇOS"

A pesquisa "Qualidade de Serviço" foi desenvolvida junto aos Gabinetes
Parlamentares, no período de 15 de setembro a 15 de novembro de 1.991.

Foram entrevistados 42 (quarenta e dois) deputados, o que representa
79% da amostra. 11 deputados preencheram o questionário, devolvendo-o ao DPC. No total,
a pesquisa envolveu 53 gabinetes parlamentares, ou seja 69% dos 77 existentes na Casa.

Objetivo Amplo: Aferir o grau de satisfação dos Senhores Deputados com os serviços
administrativos e institucionais prestados pela Secretaria da Casa, bem
como colher sugestões para o seu aperfeiçoamento.

Objetivos Específicos:

[	
Verificar a pertinência da atualização e manutenção do Manual
"Informações Básicas".
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Levantar as necessidades de treinamento e de desenvolvimento de
programas de integração do pessoal que compõe a estrutura básica dos
gabinetes.

Verificar o grau de satisfação com o Banco de Dados ou com outros
aplicativos da área de informática.

O trabalho foi desenvolvido através de cooperação interdepartamental,-
envolvendo o Departamento de Planejamento e Controle, o
Departamento de Pessoal e o Comitê de Informática.
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Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Os instrumentos para a coleta de dados foram questionários e
entrevistas.
Os questionários foram encaminhados aos Gabinetes, visando a
obtenção de informações gerais.
As entrevistas foram realizadas através de amostragem, buscando
aprofundamento das informações obtidas.
Assinalamos que todos os gabinetes foram contactados, sendo que a não

participação de 24 deles (31%) se deveu a questões alheias à nossa vontade e esforço.
As opiniões, sugestões e observações constantes deste relatório,

transcritas literalmente ou incorporadas ao texto, foram colhidas junto aos gabinetes
parlamentares, eximindo-se a equipe técnica de qualquer juízo de valor.

- Especificação da Amostra.

A. Deputados Novos e Antigos
Para efeito de pesquisa consideraram-se deputados "novos" aqueles que

não participaram da XP Legislatura.

Número de Deputados Número de Deputados
Especificação	na Assembléia	na Amostra

44177	 32153
Novos	 57%	 60%

33/77	 21153
• Antigos	 43%	 40%

77	 53
• Total	 100%	 100%

B. Mesa-Liderança - Deputados

Número de Deputados Número de Deputados
Especificação	na Assembléia	na Amostra

9/77	 7/53
• Mesa	 12%	 13%

17/77	 11153
Liderança	 22%	 21%

5/77	 35/53
• Deputados	 66%	 66%

77	 53
:Total	 100%	 100%
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Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

C. Partidos Políticos

Número de Deputados Número de Deputados
Especificação	na Bancada	 na Amostra

20177	 14153
• PMDB 26,0%	 26,5%

7/77	 5/53
• PFL	 9,0%	 9,0%

7/77	 6/53
.PSDB 9,0%	 11,5%

10/77	 7/53
.PT	 13,0%	 13%

1/77
•PDC 1,5%	 0%

3/77	 1/53
•PDS 4%	 2%

3/77	 3/53
• PDT 4,0%	 6,0%

6/77	 5/53
• PRS 8,0% 9,0%

1/77	 1/53
.PST	 1,5%	 2,0%

8/77	 5/53
• PRN 10,0% 9,0%

5/77	 3/53
• Pi-	 6,0%	 6,0%

1/77	 1/53
• PMN 1,5%	 2,0%

4/77	 2/53
• PTB 5,0%	 4%

1/77
•PTR 1,5%	 0%

	

77	 53
• Total	 100%	 100%
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Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

II - Análise Geral dos Dados

1. Nível de satisfação geral com os serviços prestados pela Secretaria da Assembléia.

1.1 Nível de satisfação Geral entre deputados "Novos" e "Antigos".

Número de Deputados
Grau	 "Novos" 	"Antigos"	%

Muito Satisfeito	 8	25%	9	43%
Satisfeito	 23	72%	11	52%
Indiferente	 1	3%	-	0%
Insatisfeito	 -	0%	1	5%
Muito Insatisfeito	 -	0%	-	0%
Total	 32	100%	21	100%

1.2 Nível de satisfação geral entre membros da Mesa Diretora, Líderes e demais
Deputados.

DPC - Departamento de Planejamento e Controle	 4
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1.3 Nível de satisfação por bancada

Grau de Satisfação__________
Partido	Muito	[	 Muito

Satisfeito j Satisfeito	indiferente	Insatisfeito	Insatisfeito	Total
PDC	-	-	-	-	-	-
PTR	-	-	-	-	-	-
PMDB	3-22% 9-64% 1- 7% 1- 7%	-	14-100%
PFL	3-60% 2-40%	-	-	-	5-100%
PSDB	3-50% 3-50%	-	-	-	6-100%
PT	1-14% 6-86%	-	-	-	7-100%
PDS	1-100%	-	-	-	-	1-100%
PDT	-	3-100%	-	-	-	3-100%
PAS	3-60% 2-40%	-	-	-	5-100%
PST	1-100%	-	-	-	-	1-100%
PRN	3-60% 2-40%	-	-	-	5-100%
PL	 -	3-100%	-	-	-	3-100%
PMN	1-100%	-	-	-	-	 1-100%
PTB	-	2-100%	-	-	-	2-100%

Da análise geral dos dados, pode-se afirmar que a quase totalidade dos
deputados entrevistados (96%) considera satisfatórios os serviços prestados pela Secretaria
de Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Dentre os deputados "novos", o índice de satisfação é da ordem de 97%,
enquanto, entre os "antigos", este índice alcança 95%.

Quando se consideram isoladamente os membros da Mesa Diretora, os
lideres partidários e os demais deputados, os níveis de satisfação são de 100%, 91% e 97%,
respectivamente. Note-se que o grau insatisfeito aparece somente na manifestação de um
dos líderes entrevistados..

Das 14 bancadas com representação na Assembléia, apenas duas - PDC
e PTR - deixaram de integrar a pesquisa e, analisando-se por partido, percebe-se que, à
exceção do PMDB, que manifestou 3,7% de razoabilidade/insatisfação, os demais -:
registraram 100% de aprovação.
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Deputados "Novos"

Comentários:

Foram ressaltadas a presteza, a cordialidade e boa vontade no
atendimento geral dos servidores da Casa, que demonstraram, ainda, competência e
responsabilidade no desempenho de suas tarefas. Algumas observações colhidas:

"Tem correspondido às minhas expectativas."
"Como já fui Deputado Federal, considero o atendimento da Assembléia superior ao da

Câmara."
"Tudo que solicita é atendido dentro da necessidade."
"Nada a reclamar, pelo contrário, tem que elogiar."
"Com exceção dos elevadores, vê expressiva melhora no atendimento, principalmente

quanto ao nível dos servidores, o qual julga excelente, sem restrições. O Deputado nota
visível diferença entre seu mandato de 67/70 e o atual, no sentido de melhoria sensível nos
serviços e, principalmente, quanto a pessoal."

Houve, entretanto, reclamações quanto à divulgação deficiente dos
serviços e à demora na resposta às solicitações e na elaboração de documentos. Falta ainda
maior "comunicação entre a assessoria da Casa e os Deputados: há solicitação que emperra,
gerando conflito Casa/Mesa."

Registrou-se, também, manifestação de desconfiança em relação aos
serviços de assessoria, o que gerou a necessidade de criação de assessoria própria ou de
bancada.

Outras observações:

"Se em algumas áreas a gente recebe tratamento à altura, em outras simplesmente
inexiste."

"A Casa é muito democrática, todos entram sem qualquer controle."
"Os visitantes deveriam ser entrevistados, para colher sugestões."

Aparecem ainda reclamações quanto às instalações destinadas aos
Deputados de primeiro mandato, o que demanda solução urgente.	 --

O achatamento de salários foi apontado como responsável por
"desmotivação dos servidores, provocando ainda a busca de alternativas fora, para
complementação. Tal situação merece ser revista."

DPc - Departamento de Planejamento e controle	 6
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"A Assembléia deve atuar mais proximamente, em relação à população."

Sugestões:

Sugeriu-se maior divulgação dos serviços que a Casa oferece e a
manutenção de pesquisas como esta, para levantamento de sugestões e aperfeiçoamento.

A modernização administrativa foi considerada fundamental, bem como a
desburocratização dos serviços mais demandados pelo Gabinete.

Os Gabinetes devem estar mais equipados, de maneira, inclusive, a se
integrarem mais à Casa.

Solicitou-se o encaminhamento prévio a todos os Gabinetes
Parlamentares de todos os assuntos que serão submetidos a discussão nas Comissões e no
Plenário.

Foi ainda apontada a necessidade de "maior independência política,
resguardando-se uma visão jurídica correta e técnica".

A contratação dos serviços da Casa deve obedecer a princípios que
resguardem maior transparência e divulgação, exemplificando-se com o
Restaurante/Adservis.

A organização administrativa da Assembléia deve ser objeto de
treinamento destinado a funcionário de Gabinete.

Deveriam ser traçadas normas que assegurassem a Deputados,
previamente credenciados a se manifestarem sobre assuntos específicos, a possibilidade de
atuar junto à ImprenSa.

Sugeriu-se a elaboração de um "Manual do Funcionário", onde constem
informações específicas sobre quadro de recrutamento amplo.

Manter o programa de reciclagem/aperfeiçoamento do pessoal.

Deputados "Antigos"

Ressaltadas a atenção, a gentileza e, principalmente, a rapidez no
atendimento. "A Assembléia apresenta um dos melhores serviços do Estado." Algumas
observações:	 --

"Além de seu alto nível, os servidores são muito dedicados."
"Não encontro dificuldades no atendimento às minhas solicitações."
"O corpo funcional é bem profissionalizado."

DPc - Departamento de Planejamento e controle	 7
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"Deve alcançar melhores níveis de atendimento; de maneira geral, os serviços
prestados são bons."

"Sou muito bem recebido por todos os funcionários, que me estimam. Minhas
reivindicações são prontamente atendidas. O Diretor-Geral é muito atencioso, bem como
todos os Diretores."

"Os serviços são muito bons. A Casa, pelo seu tamanho, funciona muito bem."
Apontou-se a necessidade de maior intercâmbio entre a Assembléia e

outras instituições.
Assinalou-se, ainda, a morosidade dos serviços da Casa, excetuado o

DCP, que apresentou sensível melhora.
A iniciativa da pesquisa foi aplaudida, esperando que forneça subsídios

para o aprimoramento dos trabalhos.

Sugestões:

1. Sugeriu-se agilizar o atendimento às solicitações, estabelecendo-se,
inclusive, mecanismos de controle de prazos para entrega de material e prestação de
serviços.

Demandou-se maior apoio e orientação às assessorias parlamentares de

	

E-	gabinetes.
A valorização e o estímulo dos servidores, a ampliação do quadro técnico

e a avaliação permanente do pessoal efetivo e de gabinete, com ênfase na eficiência foram
- considerados importantes para se imprimir maior agilidade e eficiência, à máquina

administrativa. A avaliação de desempenho deve ser ascendente e descendente, devendo os
Diretores delegar aos gerentes o acompanhamento dessa tarefa.

"É necessário garantir a continuidade de um trabalho sério como esta pesquisa."
í A ALEMG deve atuar mais na promoção de seminários e eventos que

favoreçam a integração com outros Poderes e com a sociedade civil. Sugeriu-se, ainda,

	

E-	trazer pessoas representativas da comunidade para acompanhar de perto, por alguns dias,
os trabalhos dos gabinetes e do Plenário, custeando-lhes as despesas.

	

r	 É preciso desenvolver um trabalho de marketing, para divulgar atividades.:
da ALEMG e dos Deputados. "A Assembléia deve atuar como uma empresa, prestando
contas a seus 'acionistas', a comunidade."

	

E-	 Sugeriu-se maior divulgação dos trabalhos em jornais locais, rádio e TV,
apresentando-se como modelo o programa de TV sobre a Assembléia de São Paulo.

DPc - Departamento de Planejamento e controle	 8
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1.	CIN - Comitê de Informática e Processamento de Dados

O maior percentual de aprovação dos serviços prestados pelo CIN
concentrou-se no item "Instalação/Manutenção de Equipamentos" (82,1%), seguido de
"Treinamento de Operadores" (71,6%) e "Apoio à Utilização dos Sistemas (65,9%), contra
18,7%, 28,1% e 33,8%, respectivamente, de indiferença/razoabilidade e insatisfação. O
"Desenvolvimento de Sistemas" apresentou relativo equilíbrio nas considerações dos
parlamentares: 56,6% de satisfeito/muito satisfeito contra 43,2% de indiferente/razoável e
insatisfeito/muito insatisfeito.

Comentários/Sugestões:

A maioria dos parlamentares considerou um grande avanço o fato de
disporem de um microcomputador nos Gabinetes, ferramenta imprescindível para a
agiiização dos trabalhos. 11,3% declararam estar o equipamento satisfazendo à realidade do
momento. Apontaram-se, no entanto, algumas limitações, tanto no que diz respeito à
máquina, quanto aos softwares utilizados, além da preocupação com a expansão do CIN sem
planejamento e discussão prévia.

Hardware:
Do ponto de vista dos equipamentos, 16,9% apontaram a limitação da

capacidade do disco rígido (winchester) como motivo de insatisfação.
A qualidade dos equipamentos, que, segundo 15,1% dos gabinetes»

deixa a desejar, também foi motivo de preocupação: perde-se muito tempo com as
freqüentes manutenções corretivas e, em vista disso, sugeriu-se que o CIN mantenhã
equipamentos disponíveis, para substituição durante reparos.

O desempenho das impressoras também foi considerado precário.

DPC - Departamento de Planejamento e Controle
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A perda de arquivo, em decorrência de defeito no equipamento foi
[	apontada como motivo de desconfiança em relação ao uso do microcomputador.

O atendimento (manutenção corretiva) não tem sido feito com presteza,
prolongando-se, às vezes, o mesmo problema, por muitos dias.

A adoção de manutenção preventiva foi recomendada, bem como a
r	contratação de um técnico da Cobra, exclusivamente para o atendimento da Casa, em
1.	horário integral, ou o aprimoramento do serviço de manutenção através de equipe do próprio

CIN.

Software:

Constatou-se qua a maioria absoluta dos gabinetes utiliza o sistema
SISAP, que recebeu as seguintes sugestões, para aprimoramento:

- ampliação do espaço para cadastramento;
-simplificação das telas e revisão de campos considerados inúteis pelo gabinete;
-revisão das possibilidades de emissão de relatórios, de forma a torná-los mais
adequados à demanda;

-checagem de homônimos;
-reavaliação geral do programa.

Assinalou-se ainda a não utilização da agenda e o carater Iimtado do
programa.

A lentidão no lançamento das informações aparece como uma
reclamação que reporta ao software utilizado e ao equipamento disponível. Sugeriu-se, nesse
aspecto, que a Casa coloque à disposição dos gabinetes aplicativos que agilizem o sistema.

A par das deficiências apontadas no SISAP, que, em alguns casos,
provocam a utilização de programa próprio, sem assistência da ALEMG, apontou-se a
necessidade de revisão/reavaliação periódica dos aplicativos, bem como a promoção de
pesquisa junto aos usuários quando da montagem e/ou atualização de programas.

Houve ainda quem sugerisse a personalização de programas e do
atendimento, de acordo com a demanda específica de cada gabinete. Nesse aspecto,
observou-se que o cadastramento de solicitações possível é de caráter generalizado.

Sugeriu-se o desenvolvimento de programa para acompanhamento do
Orçamento do Estado e do desempenho econômico-social das macro e microrregiões.	-

Diante das limitações do equipamento (disco rígido de 20 Mb.)
recomendou-se que os programas sejam desenvolvidos de forma a economizar espaços em
discos.

DPc - Departamento de Planejamento e controle	 II
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A informatização das cotas, para acompanhamento e controle dos
[	gastos, foi outra sugestão apresentada, ao lado do aumento da oferta de programas.

Solicitou-se ainda que se colocasse à disposição dos gabinetes a
listagem de telefones da Casa, via computador.

Os gabinetes querem ser mais ouvidos, quando da definição e
desenvolvimento dos programas que serão postos à sua disposição.

Apoio ao Usuário/Desenvolvimento

Foi enfatizada a necessidade de treinamentos periódicos, amplos
(atendendo a maior número de usuários por gabinete), ágeis, além da melhoria da qualidade
do treinamento básico do operador.

A definição do perfil do operador de microcomputador deve ser reiterada
pelo serviço de apoio ao usuário, junto aos Gabinetes, de forma a se minimizarem as
conseqüências de uma indicação inadequada.

A assessoria do Gabinete deve receber sistematicamente orientações
quanto à operação e ao uso de sistemas disponíveis.

É necessário incrementar o relacionamento entre o setor de apoio ao
usuário e os gabinetes, de maneira a se garantir um aperfeiçoamento dos trabalhos e uma
atuação preventiva quanto aos problemas possíveis.

A agilização do atendimento é uma necessidade que pressupõe inclusive
melhor orientação da recepção de telefonemas do CIN, de forma a assegurar uma triagem
rápida e eficaz das solicitações.

Há necessidade de aprimoramento do serviço de manutenção, com
ampliação do quadro de pessoal qualificado para o atendimento.

O CIN deve incrementar a divulgação do potencial dos serviços, bem
como dos novos programas adquiridos.

A subutilização do sistema colocado à disposição dos gabinetes foi
relacionada com a precariedade da orientação dos operadores e com a desproporção entre o
quadro de técnicos para atendimento ao usuário e a grande demanda da Casa.

Sugeriram-se ainda:
-ampliação da cota de material;
-oferta mais diversificada de material;
-maior atenção quanto à qualidade do material oferecido, especialmente fita de
impressora;

-acesso direto aos sistemas do PRODASEN e MATE;

DPC - Departamento de Planejamento e Controle	 12

Er

[

[

E

E

E
E
E

E
E
E

E



E
r

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

n
-instalação de terminal nasalado Deputado;

[
- maiores opções de aplicativos;
-implantação de senhas, para limitar o acesso aos dados;

	

r	-oferta de cursos sobre microcomputador para os Deputados;

	

-	 Observou-se que o setor de atendimento ao usuário, subestimando a
r capacidade dos operadores dos Gabinetes, julga desnecessários certos pedidos: é

necessário maior entrosamento entre as partes e garantia de atenção às reivindicações
apresentadas.

Tendo em vista a qualidade gráfica, detectou-se a preferência pela
utilização da datilografia das correspondências enviadas pelos gabinetes, reservando-se sua

	

[	
impressão através do microcomputador a período eleitoral.

Outras reivindicações:
r - gostaria de dispor de equipamento mais potente (sugerindo o 286)

-ter à disposição relação de aniversariantes (autoridades);

	

r	-dispor de recursos gráficos maiores.

r

E
E
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2.	DCO - Departamento de Comissões

Muito	 Muito
Serviços	 Satisfeito	Satisfeito 1 Indiferente Insatisfeito 1 Insatisfeito

24	28	1
Apoio ao Processo Le gislativo	45,2%	52,8%	1,8%

27	23	3
Assessoria	 50,9%	43,3%	5,6%

[	
Não houve manifestação de insatisfação quanto aos serviços oferecidos

pelo DCO. O grau de indiferença ou razoabilidade foi pouco expressivo, principalmente se

r	confrontado com os números que expressam satisfação (98%), com relação ao serviço de
apoio ao processo legislativo e 94,2% com relação à assessoria).

Comentários e Sugestões:

Sugeriu-se que as proposições fossem encaminhadas preliminarmente
aos Gabinetes, possibilitando aos interessados um acompanhamento mais efetivo dos
trabalhos.

O encaminhamento das pautas deveria ser feito conforme horário pré-
estabelecido, de maneira que os gabinetes pudessem credenciar um funcionário para recebê-
las e dar conhecimento de seu conteúdo ao titular. O atraso no envio das pautas sugere
manipulação.

É preciso incrementar a comunicação entre o OCO e os gabinetes, bem
como a divulgação das matérias apreciadas pelas Comissões, num trabalho conjunto com o
DCS.

O elevado número de matérias para apreciação e/ou deliberação das
Comissões, conjugado com a exigüidade do tempo disponível para tal, compromete o
trabalho. Há necessidade de se reduzir o número de requerimentos a serem apreciados.

Quanto à assessoria, observou-se o comprometimento dos trabalhos das
Comissões, decorrente de troca constante dos consultores e a necessidade de maior
agilidade, no acompanhamento das atividades.	 - -

Detectou-se, ainda, a necessidade de implementação do serviço de -
acompanhamento orçamentário do Estado.	 -

Quanto ao espaço físico, observou-se sua inadequação, bem como a
deficiência do sistema de ar-condicionado nas salas de reuniões das Comissões, sendo que
esse último item envolve diretamente o DSS.
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3.	DCS - Departamento de Comunicação Social

Muito	 Muito
Serviços	 Satisfeito	Satisfeito	Indiferente Insatisfeito Insatisfeito

Imprensa (cobertura jornalística
elaboração de clipping, marcação de	17	23	5	8
entrevistas	 32,0%	43,3%	9.4%	15%

Comunicação Visual (elaboração de	17	22	14
arte final)	 32,0%	41,5%	26,4%
Relações Públicas (solenidades, a-	23	23	6	 1
tendimento ao público)	 43,3%	43,3%	11,3%	1,8

26	23	2	2
"Assembléia Informa"	 49%	43,3%	3,7%

Observou-se que o grau de aprovação obtido pelo DCS foi elevado em
r	todos os itens avaliados: 85,3% (Imprensa), 73,5% (Comunicação Visual), 86,6% (Relações

Públicas) e 92,3% (Assembléia Informa). Concentrou-se no item Comunicação Visual o maior
r	número de indiferença/razoabilidade (26,4%) e no item Imprensa o maior número de

insatisfação (15%).

E	 Comentários e Sugestões:

r Apontou-se a necessidade de o DCS se voltar mais para a divulgação
dos trabalhos desenvolvidos nesta Casa: Plenário, Comissões, atuação parlamentar, de
maneira a fazer frente ao esquema montado pelos outros Poderes, especialmente o
Executivo. Dessa forma, torna-se indispensável uma atuação mais firme junto à midia.
Paralelamente, há que se observar a necessidade de uma permanente busca de integração

[

	

	com a comunidade da qual esta Casa é representante, através de eventos que garantam
uma comunicação mais efetiva entre as partes.

[
Quando da promoção de entrevistas, debates, o DCS deve envolver os

parlamentares cuja atuação se relacione especialmente com os assuntos que estarão em
pauta. Observou-se, neste aspecto, uma atuação tendenciosa do Departamento, o que

3	 acentua a necessidade de se discutirem os critérios de participação nesses eventos,
evitando-se as atuações privilegiadas.	 -:

[ Na entrevista junto aos parlamentares, para detalhamento das
observações, 13% manifestaram preocupação com a tendenciosidade da atuação do
Departamento, no que diz respeito à imprensa, seja por omissão de nome, privilégio nos
convites para participação em eventos ou garantias de espaço na mídia.

E
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Observou-se ainda a necessidade de se facilitar a marcação de

entrevistas coletivas.
Sugeriu-se a implantação de TV a cabo e circuito integrado de TV para

r	acompanhamento dos debates, além da facilitação de acesso aos sistemas de áudio e vídeo.
L	 O cerimonial deve estar atento, quando da realização de eventos na
r

	

	Casa, para que se garanta, através do estabelecimento de um acesso único, a identificação
das autoridades e dos convidados.

r
Quanto às publicações, sugeriu-se enfocar periodicamente, no Boletim e

no "Assembléia Informa", as atuações dos parlamentares, bem como dos Departamentos que
integram a Secretaria da Assembléia. Recomendou-se ainda, a criação de informativo sobre

rserviços, convênios e entidades que prestam apoio aos servidores.
-	 Observou-se a necessidade de maior divulgação dos serviços prestados
r	pelo DCS e maior agilidade na confecção da arte-final.

Sugeriu-se, ainda, que a Ordem do Dia deveria conter a síntese de
E	projeto e parecer e, por último, solicitou-se maior atenção quando da escolha de fotos, para

divulgação na Imprensa.

r

E
r
[
r 1
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4.	DCP - Departamento de Consultoria e Pesquisa
1

[

	

	O Boletim Indicador e a Assessoria/Consultoria Legislativa do DCP
obtiveram nível de aprovação acima de 80% junto aos Deputados. As atividades de

[

	

	elaboração de textos político-parlamentares e de informação sócio-econômica contaram com
expressiva manifestação de insatisfação/indiferença (razoabilidade), perfazendo 26,4% e

r

	

	39,6% respectivamente, devido, entre outros motivos, ao desconhecimento da existência de
tais serviços.

r
Comentários e Sugestões

Constatou-se que a Resolução 5.086 trouxe inovações quanto à estrutura
organizacional da Casa, o que beneficiou o DCP, acarretando sensível melhoria em seus
serviços.

Os comentários dos parlamentares demonstraram a necessidade de
maior divulgação dos serviços que o DCP pode prestar-lhes para que os mesmos possam ser
aproveitados por todos. Verificou-se que, além do desconhecimento de alguns Deputados,
outros não utilizam o setor por possuírem assessoria própria ou coletiva da bancada. Sugeriu-
se, também, que os servidores de gabinetes fossem treinados para a elaboração de
pareceres de menor complexidade. Houve queixa quanto a incorreção de dados técnicos em
parecer elaborado pelo DCP.

A carência de consultores foi apontada como responsável pela
morosidade dos trabalhos, ao lado da burocracia, apontada por 22,6% dos parlamentares.

É necessária maior divulgação das pesquisas efetuadas bem como a
dinamização de comunicação com os gabinetes.	 -

Há necessidade de maior contacto entre o Deputado e o consultor
responsável pelo parecer solicitado, no sentido do fornecimento de dados. Observou-se
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1
variação no nível de qualidade dos trabalhos em decorrência do desempenho de consultores
diversos.

Embora um pouco "tecnicista", na visão de um parlamentar, o trabalho do
DCP foi avaliado como de ótima qualidade.

Sugeriu-se a ampliação do formulário inicial para elaboração de
pareceres, pois o atual é insuficiente e ainda, que todas as respostas às consultas formuladas
fossem remetidas oficialmente ao gabinete. Verificou-se falha na distribuição do Boletim
Indicador.

t	 Há necessidade de ampliação do Banco de Dados • do DCP e
informatização do mesmo, inclusive para efeitos de diagnose regional. Solicitou-se o

[	fornecimento de dados estatísticos sobre o desempenho sócio-econômico do Estado (macro
e microrregiões), de maneira a oferecer subsídios para a elaboração de planejamento

[	integrado regional.

1

1

r

r

r
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5.	DDI - Departamento de Documentação e Informação

Muito	 Muito
Serviços	 Satisfeito	Satisfeito Indiferente Insatisfeito Insatisfeito

•	 24	 21	 8
• Biblioteca - Atendimento	 45,3%	39,6%	15,1%

17	24	10	2
• Biblioteca - Acervo	 32,0%	45,3%	18,8%	3,7%
• Informações Institucionais (matérias

em tramitação, eventos, pautas de.	19	26	5	2	1
reuniões, agenda das Comissões	35,8%	49,0%	9,4%	3,7%	1,8%

• Referência Legislativa (Bancos de	14	25	13	1
Dados - Prodasen)	 26,4%	47,1%	24,5%	1,8%

17	22	14
• Arquivo	 32,1%	1	41,5%	26,4%

Dentre os itens avaliados no DDI, o atendimento da Biblioteca e o serviço
de Informações Institucionais foram os que obtiveram maior grau de aprovação (84,9% e
84,8% respectivamente). O Arquivo apresentou maior índice de indiferença/razoabilidade
(26,4%), justificável pela não-utilização. Por outro lado, aglutinando-se as avaliações de
indiferente/razoável, insatisfeito e muito insatisfeito, obtêm-se 26,3% para o setor de
Referência Legislativa, seguindo-se 22,5% para o acervo da Biblioteca.

Comentários e Sugestões:

Sugeriu-se que deveria ser ampliado o acervo da Biblioteca, bem como
ser colocado à disposição dos Gabinetes, via terminais, o sistema MATE.

As informações referentes ao Congresso Nacional deveriam circular com
maior agilidade, enviando-se, inclusive, aos gabinetes, uma síntese dos projetos.

A divulgação das informações institucionais deveria ser sistematizada e
agilizada. De terça a quinta, dias de reuniões deliberativas, as matérias deveriam estar ainda
mais disponíveis.

Quanto aos bancos de dados do PRODASEN, observou-se a
necessidade de se ampliar o número de terminais e de se esclarecer melhor o usuário que,
na maioria das vezes, não sabe utilizar a indexação. Além disso, muitas vezes a pesquisa faz
referência a documentos que o DDI não possui, ficando o usuário sem completar os dados de
que precisa.

Houve ainda quem assinalasse a localização inadequada do setor, com
instalações que oferecem pouco conforto.
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6.	DFC - Departamento de Finanças e Contabilidade

Muito	 Muito
Serviços	 Satisfeito	Satisfeito Indiferente Insatisfeito Insatisfeito

20	25	7	1
Informações de Matéria Financeira	37,7%	47,1%	13,20/-	1,8%

84,8% dos parlamentares manifestaram
satisfação com os serviços prestados pelo DFC. A indiferença/razoabilidade e a insatisfação
de 15,0% se justificam pelo desconhecimento, pela dificuldade de acesso ou pela obtenção
de informações de natureza financeira através da Diretoria-Geral.

DPC - Departamento de Planejamento e Controle	 20



r

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

7.	DMP - Departamento de Material e Patrimônio

r

	

	 A avaliação global do DMP apontou expressivo nível de insatisfação e
razoabilidade quanto ao fornecimento de material de escritório (4t,5%) e de material

r	permanente (43,3%). A média de satisfação foi de 58,4% e 56,5%, respectivamente, com os
É	serviços citados.

Comentários e Sugestões:

Observou-se que existe morosidade no atendimento aos pedidos,
formulados, bem como a falta de retorno aos gabinetes quanto às possibilidades e aos

r	prazos. Nenhum pedido efetuado deve ficar sem resposta, mesmo e principalmente quando
se verifica sua impossibilidade.

Sugeriu-se efetuar uma pesquisa junto aos gabinetes, para verificar a real
utilização dos materiais de consumo e redimensionar cotas.

Apontou-se a necessidade de maior agilidade na troca e reposição de
mobiliário, bem como de manutenção preventiva. Por outro lado, a precariedade do material
permanente destinado aos gabinetes foi confrontada com a qualidade do material destinado à
área administrativa, em especial ao Edifício Tiradentes.

Deve ser assegurada melhor qualidade do material de escritório,
salientando-se as fitas para impressora.

Sugeriu-se a criação de uma comissão para comprovar a necessidade e
r	acompanhar a aquisição de materiais (de escritório e permanente).

Registraram-se, ainda, demandas de máquinas elétricas (de boa
qualidade) e bebedouros, nos gabinetes.

As dificuldades relacionadas a manutenção, demora na montagem dos -
gabinetes, morosidade de atendimento e burocracia foram assinaladas por 18,8% dos

r
	parlamentares.	

Sugeriu-se, ainda, a implantação de TV a cabo e vídeo nos gabinetes.
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8.	DPE - Departamento de Pessoal

	

Multo	 Muito
Serviços	 Satisfeito 1 Satisfeito	Indiferente Insatisfeito Insatisfeito

	

1	21	25	5	2
Rotinas de Pessoal	 396%	47.1%	9,4%	3.71%/.

19	24	5	4	1

	

Treinamento de Recursos Humanos j 35,8%	45,2%	9,4%	7,5%	1,8%

O Departamento de Pessoal contou com aprovação de 86,79% dos
gabinetes para os serviços de rotina de pessoal e 81,13% para o treinamento de recursos
humanos.

A maior reivindicação concentrou-se na área de recursos humanos, com
a demanda de treinamento de pessoal de Gabinete. Detectaram-se, inclusive, gabinetes que
requerem acesso ao Treinamento sobre Regimento Interno e Redação de Documentos
Parlamentares, Processo Legislativo e Normas Internas. A limitação do número de treinandos
também foi objeto de reclamação, bem como a necessidade de incorporação de técnicas de
dinâmica de grupo.

r	 Apontou-se ainda a necessidade de maior integração com os gabinetes,
maior disponibilidade do DPE para informações e atendimento e maior divulgação dos

r	direitos e deveres do servidor de recruramento amplo., bem como da estrutura e composição
dos gabinetes e da folha de pagamento. Tais questões, relacionadas a comunicação,
surgiram em 11,32% dos gabinetes contactados.

O acesso aos servidores do DPE foi considerado difícil, tendo sido
ap[ontada ainda a morosidade e a burocracia.

[	 Solicitou-se que o serviço de posse seja realizado nos dois turnos e que,
-	na ausência do servidor responsável por determinada atividade, haja sempre um substituto
r	capaz de atender aos servidores.
1.	 Apontou-se tendenciosidade do atendimento, privilegiando-se o

r	parlamentar, enquanto o funcionários é mal atendido.
Houve, ainda reclamação quanto à impossibilidade de melhoria funcional

r	para os de recrutamento amplo e reivindicação de avaliação de desempenho extensiva aos
gabinetes.

r
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9.	DPC - Departamanento de Planejamento e Controle

r
	

Muito	 Muito
Serviços	 Satisfeito	Satisfeito	Indiferente Insatisfeito Insatisfeito

15	18	19	 1
Acompanhamento de Processos	28,3%	33,9%	35,8%	1,8%

12	21	19	 1
Modernização Administrativa	22,6%	39,6%	35,8% 	1,8%

12	19	21	1
Planejamento	 1	22,6%	35,8%	3916%	1,8%

11	18	24
Controle Interno	 20,7%	1	33,9%	45,2%

Detectaram-se, junto ao público contactado, índices de satisfação que
r	variaram entre 62,26% (acompanhamento de processos e modernização administrativa),

58,49% (planejamento) e 54,71% (controle interno). O desconhecimento dos serviços
r	prestado pelo DPC foi responsável pelos elevados índices de indiferença/razoabilidade,

segundo os entrevistados.

Comentários e Sugestões:

[
Sugeriu-se a extinção de ponto para os servidores dos gabinetes

parlamentares e a implementação de estudos visando desburocratizar os serviços mais
r	demandados pelos entrevistados.

Os demais comentários reportaram sempre à aprovação da iniciativa de
r	criação dos DPC, com o conseqüente impulso no caminho da modernização e da

racionalização administrativa.
Sugeriu-se, por último, atentar para a necessidade de maior divulgação

[	dos trabalhos, bem como dos assuntos relevantes, pertinentes à administração da Casa,
junto a elementos previamente credenciados nos gabinetes.

[
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10. DSA - Departamento de Saúde e Assistência

Muito	 Muito

Serviços	 Satisfeito	Satisfeito	Indiferente Insatisfeito Insatisfeito

34	13	6
• Assistência Médica	 64,1%	24,5%	11,3%

26	16	10	1
• Assistência Odontológica	 49%	30,1%	18,8%	1,8%

20	14	19
• Enfermagem	 37,7%	26,4%	35,8%

12	11	30
• Psicologia	 22,6%	20,7%	56,6%

13	12	28
• Fisioterapia	 24.5%	22,6%	528%

16	10	27
.Assistência Social	 30,1%	16,9%	50,9%

25	13	12	3
• Convênios	 47,1%	24,5%	1 22,6%	5,6%

Os serviços de assistência média e odontológica obtiveram os níveis de
satisfação mais elevados do DSA, respectivamente 88,6% e 79,2%. Os convênios tiveram
aprovação de 71,6% dos entrevistados. A concentração de razoável/indiferente nos itens
enfermagem, psicologia, fisioterapia e assistência social se atribuiu, na maioria das vezes, ao
desconhecimento e à não-utilização dos serviços.

Comentários e Sugestões:

Observou-se que falta divulgação dos serviços oferecidos pelo DSA.
9,43% dos entrevistados manifestaram insatisfação quanto à distinção

entre efetivos e de recrutamento amplo, no tocante à necessidade de aval para tratamento
odontológico.

Sugeriu-se aumentar o número de ambulâncias, garantindo-se
igualitariamente a todos a possibilidade de sua utilização.

O atendimento do setor de psicologia deixa dúvidas quanto a seus
objetivos, necessitando de maiores esclarecimentos. Houve sugestão no sentido de
implementação de atividades de dinâmica de grupo para o pessoal dos gabinetes, bem como
de cobertura para tratamentos psicológicos (reembolso).

Os limites de reembolso foram considerados precários.
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Registrou-se, ainda, a necessidade de ampliação dos convênios firmados
pela Casa, bem como a insatisfação com os serviços prestados pelos laboratórios
conveniados.

1
r

r

E

r
r

DPC - Departamento de Planejamento e Controle	 25

E

r



Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

11.	Departamento de Segurança e Serviços Gerais

A avaliação do DSS foi positiva em sua quase totalidade, com destaque
para o alto índice de satisfação com os serviços de Assinatura e Distribuição de Jornais
(92,3%), Comunicação e Protocolo Geral (88,6%), Serviços Reprográficos (84,9%) e
Segurança (92,4%).

A exceção ao nível de qualidade dos serviços prestados pelo DSS fica
por conta do item "Elevadores", para o qual foi constatado um índice de 52,8% de
razoabilidade/insatisf ação.

O atendimento prestado pelo Posto de Identificação foi objeto de elogios,
especialmente a partir da abertura do atendimento. Não se vê necessidade de cartão de
deputado para tal. Um gabinete manifestou-se contrário à existência do Posto, enquanto
outro se mostrou favorável à ampliação do horário de atendimento. A localização do Posto de
Identificação foi considerada inadequada.

Mais da metade dos contactados se manifestou criticamente quanto aos
serviços de elevador, observando a falta de manutenção preventiva e a manutenção feita emt
horários de pique. Sugeriu-se a adoção de medidas preventivas e o treinamento de
ascensoristas, para melhor desempenho de sua tarefa, inclusive no que diz respeito a
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comportamento. No prédio do IPLEMG, assinalou-se também a necessidade de se manter
uma escala razoável e de se assegurar o caráter privativo do elevador que recebeu tal
caracterização. O número de elevadores no Palácio da Inconfidência foi considerado
precário. Ressalta-se a necessidade de supervisão dos serviços de operação e manutenção
dos elevadores, nos dois prédios.

Os serviços de limpeza, em especial a dos banheiros, também foram
objeto de reclamações, demandando uma supervisão adequada e ampliação da mão de obra
disponível.

Apontou-se, ainda, a precariedade da limpeza noturna.
22,6% dos parlamentares manifestiaram-se insatisfeitos quanto aos

serviços de telefonia: aparelhos que demandam constante manutenção e congestionamento
de linhas, o que sugere a necessidade de aumento dos troncos/linhas diretas. A cota
referente a esse serviço também foi considerada insuficiente.

Apontou-se ainda a insuficiência da cota de xerox e a necessidade de se

	

r	racionalizar o sistema: foi considerada desnecessária a distinção entre matéria administrativa
e político-partidária. Sugeriu-se a ampliação do número de funcionários do setor,
devidamente treinados para o desempenho de suas funções e supervisionados, a fim de se

	

[	superarem os problemas referentes a precariedade e falta de polidez no atendimento.

	

-	 A precariedade do sistema de ar condicionado foi objeto, também, de

	

[	observação, sugerindo-se a ampliação e o treinamento da mão-de-obra especializada para
tal.

Quanto à correspondência, observou-se a insuficiência de cota e a
demora na distribuição, bem como a necessidade de se agilizar sua expedição, ampliando-
se, inclusive, o horário destinado a esse serviço.

As cotas de jornais e revistas também foram apontadas como
insuficientes e a entrega de jornais de outros estados foi considerada lenta.

A ausência de cotas de telex e fax foi considerada problemática, bem
como a demora no serviço de fax.

Apontou-se ainda a falta de motoristas para atender as urgências no
plantão noturno e a indisponibilidade de ambulâncias; foi sugerido, nesse aspecto,
atendimento privilegiado para alguns deputados, em detrimento do uso geral. Os motoristas-:
deveriam receber treinamento especial no tocante à polidez.

28,3% dos entrevistados manifestaram-se quanto ao excesso de
burocracia e à morosidade no atendimento a manutenção/reparos.

Apontou-se ainda a dificuldade de acesso aos responsáveis e o privilégio
de atendimento a integrantes da Mesa, Lideranças e deputados mais antigos.

fl
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-	 A inexistência de manutenção preventiva também foi considerada.

[

	

	 Um gabinete reclamou do fato de não possuir cópia das chaves das salas
e outro se manifestou contrário à inexistência de banheiros privativos.

	

E	 Quanto aos trabalhadores-mirins, apontou-se a necessidade de se

	

1	 disciplinarem suas atividades. Necessitam ainda de maior orientação quanto a

	

r	comportamento e utilização dos elevadores.
Quanto ao serviço de segurança, sugeriu-se a proibição de trânsito de

vendedores e de circulação de listas de contribuição dos funcionários. Um parlamentar

	

[	manifestou-se insatisfeito com o fato de ter tido o carro arranhado na garagem e outro
sugeriu, ainda, a atuação dos seguranças nas imediações da Casa, pelo menos até 20 horas.

	

[	
É preciso atentar, também, para a necessidade de se impedir o acesso

do público aos ingredientes do cafezinho, que ficam localizados atrás do balcão, no SE.

1

1
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12.	DTP - Departamento de Taquigrafia e Publicação

Muito	1	
Muito

Serviços	 Satisfeito 1 Satisfeito	Indiferente Insatisfeito Insatisfeito
28	21	2	2

• Registro Taguigráfico	 52,8%	39,6%	3,7%	3.7%

• Revisão e/ou Publicação de discur-
sos, pareceres e outros documentos	27	22	3	1
parlamentares	 50,9%	41,5%	5,6%	1,8%

Verificou-se pequeno índice de insatisfação e/ou indiferença
(razoabilidade) com os serviços de registro taquigráfico (7,5%). Tal índice pode ser visto
como irrelevante se comparado com o grau de aprovação obtido. 92,4% dos parlamentares
contactados avaliaram entre satisfatórias e muito satisfatórias as atividades de registros
taquigráficos e as de revisão e publicação de textos.

Comentários e Sugestões:

Salientou-se que há prontidão no atendimento dos servidores do DTP e
[	boa qualidade em seu serviços. Recomendou-se, entretanto, agilização na publicação de

discursos e documentos legislativos para que o momento político não se perca.
Observou-se a existência de publicações com erros de linguagem ou

revisão, acarretando, nesses casos, alterações nos textos originais.

[	
Assinalou-se, ainda, o fato de, às vezes, os funcionários não

-:	conseguirem anotar o pronunciomento em sua totalidade, prejudicando-se o conteúdo, o que
r	obriga a uma revisão rápida. Como essa revisão não é imediata, cria-se a dificuldade para
1.	recuperação da linha de raciocínio do texto.

ÍT
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r
13.	PGA - Procuradoria Geral

r

r

E-
	

Comentários e Sugestões:

E-	 69,8% dos entrevistados manifestarm-se satisfeitos/muito satisfeitos com
os serviços prestados pela, PGA. O grau indiferente/razoável, comtemplando com 26,4% dos

E-	pesquisados, reflete, em sua maioria, a pouca ou nenhuma utilização direta dos serviços.
Assinalou-se a necessidade de se manter total neutralidade nos

rpareceres, sem interferências políticas, a exemplo do processo de "impeachment", bem como
de se desburocratizar o acesso ao setor, que privilegia o atendimento à Mesa.

r	 Solicitou-se maior atenção com remissão nos pareceres e maiorL

	

	propriedeade e cortesia na linguagem, a fim de se evitarem constrangimentos, como ocorreu
quando do processo relativo à Usiminas.

E

E

E-

E
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14.	Outros Serviços

Muito	 Muito
Serviços	 Satisfeito 1 Satisfeito	Indiferente 1 Insatisfeito 1 Insatisfeito

3	3	21	5	21
• Restaurante	 5,6%	5,6%	39,6%	9,4%	39,6%

18	30	2	3
• Garagem/Estacionamento	 33,9%	56,6%	3,7%	5,6%

19	22	11	1
• Café	 35,8%	41,5%	20,7%	1,8%

O Restaurante, em obras quando da realização da pesquisa, teve seu

E;	atendimento avaliado como razoável, indiferente ou insatisfatório pela quase totalidade dos
Deputados 88,6%. O Serviço de garagem/estacionamento vem atendendo satisfatoriamente a

r	90,5%, dos entrevistados, O "Café" (andar SE) e a cantina dos deputados foram avaliados
positivamente por 77,3%, contra o índice de 22,5% de razoabilidade/indiferença e
insatisfação.

Comentários e Sugestões:

O atendimento da garagem/estacionamento foi avaliado como
r	discriminatório e ineficiente, privilegiando alguns usuários quanto ao número de vagas e à

localização das mesmas. As vagas para servidores foram consideradas insuficientes.
r	 Parcela expressiva dos parlamentares manifestou-se contrária à

precariedade das condições de funcionamento e à localização da cantina dos servidores.
Deve-se melhorar seu nível de atendimento.

E;

	

	Quanto à cantina dos deputados, observou-se a exclusividade de oferta
de produtos "diet", pleiteando-se a diversificação da linha de refrigerantes.

E;

	

	Sugeriu-se, para ambas as cantinas, dar-se preferência à aquisição de
produtos fabricados no nosso Estado.r	Sugeriu-se, ainda, o retorno de fornecimento de café aos gabinetes.

E;

E;

1
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IV - Satisfação com o Manual de Informações Básicas

Considerando-se a primeira pergunta: W. Ex. conhece a publicação
'Informações Básicas'?", 88,6% dos entrevistados responderam afirmativamente, enquanto
83,0% declararam já tê-lo consultado. Verificou-se equilíbrio quanto à natureza das
informações procuradas no Manual, tanto administrativas quanto institucionais. Dentre os
exemplos, os mais recorrentes diziam respeito a modelos de projetos e requerimentos e
estrutura e procedimentos administrativos.

Dentre as sugestões apresentadas para seu aperfeiçoamento, a mais
reiterada pelos que consultaram o Manual referiu-se a sua atualização (15,9%), seguida do
aprimoramento do índice, visto como necessário por 6,81% dos usuários.

Apresentaram-se ainda as seguintes sugestões:
-exemplificar os casos, incorporando mais textos (informações institucionais);
-ampliar o volume de informações;
-adotar o sistema de páginas destacáveis, substituíveis, de forma a facilitar sua
atualização;

- sintetizar as informações;
-citar nomes dos responsáveis pelos diversos setores/serviços;
- incorporar informações relativas a pessoal.

Algumas observações:
"É um instrumento útil, deve conter o máximo de informações possível."
"É considerado o livro de cabeceira do Gabinete."
"Apesar de veterano, considero muito útil o Manual."

Quando se perguntou a respeito de outras fontes a que o Deputado
recorre, quando necessita de informações de natureza institucional ou administrativa,
observou-se a seguinte concentração de respostas espontâneas, num universo de 29
Deputados que assinalaram "Sim":

• Departamentos da Casa .................................................................37,93%
• Departamento de Consultoria e Pesquisa ......................................34,48%
Secretaria-Geral da Mesa ..............................................................34,48%

• Departamento de Comissões .........................................................24,13%
Funcionários do próprio Gabinete ..................................................20,68%
Diretoria-Geral ................................................................................17,24%
Central Telefônica .........................................................................17,24%
Outros Deputados/Gabinetes .........................................................17,24%
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Foram ainda citados vários setores da Casa, livros, Regimento Interno,
Constituições, funcionários mais antigos e Prodasen.

Quando se solicitou que assinalassem as informações cuja
disponibilidade em computador era considerada importante, obteve-se o seguinte quadro,
num universo de 44 deputados:

r

E

Registraram-se ainda as seguintes demandas:
.PRODASEN ....................................................................................14
.MATE-MG .......................................................................................12
• Dados Eleitorais .............................................................................05
• Dados sócio-econômicos (federais/estaduais/m uni cipaisl) ............04
Cadastro de Autoridades ................................................................ 04

Manual de Informações Básicas ....................................................04
Receitasdo Estado ........................................................................02
Acompanhamento de contratos públicos .......................................01
Cadastro de Instituições .................................................................01
Gastosdo Gabinete ........................................................................01
Execução orçamentária.... ............................................................. .01
Estatísticas econômicas e fiscais ...................................................01

Os gabinetes que não utilizam o Manual de Informações Básicas
recorrem, em sua maioria, aos diversos setores da Casa ou a funcionários mais experientes,
quando demandam informações.

Quanto à divulgação dos serviços existentes e dos procedimentos
administrativos e institucionais a serem observados, registraram-se as seguintes sugestões:
Manual do Usuário, circulares, circuito interno de TV, reuniões, boletins e treinamento.

Respondendo à 1011 questão, que inquiria sobre as razões pelas quais o
Manual não atingiu seus objetivos, dois parlamentares alegaram falha em sua distribuição,
enquanto outro o considerou desnecessário, diante da experiência.
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A existência do Manual foi considerada necessária porque "orienta e
agiliza", "centraliza informações em uma única fonte", "é importante sua divulgação, para
melhor conhecimento da Casa".

Sugeriu-se, finalmente, a sua reedição e atualização constante, através
de folhas destacáveis e substituíveis.

DPC - Departamento de Planejamento e Controle
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V - Uso do Microcomputador

1. Em que tarefas o computador está sendo utilizado no Gabinete?

2. Graus de satisfação com o uso de computador:

3. A solicitação dos serviços do Setor de Apoio ao Usuário é feita:
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4. O atendimento do Setor de Apoio ao Usuário é satisfatório:

Observação: As sugestões para melhor atendimento e os comentários afetos à área foram
incorporadas ao relatório do CIN.

6. Dentre dos itens considerados "informatizáveis", assinale os mais necessários.

Observação: 2 deputados não assinalaram o quadro
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VI - Demandas de Treinamento

1. Gerenciais:

2. Técnico-administrativas

1	 Os itens assinaláveis como necessidades de treinamento para os
servidores de gabinete tiveram adesão expressiva dos parlamentares, excetuando os de

[	tarefas de trabalhadores-mirins e de motoristas, respectivamente 32,1% e 26,4%.
Dentre os dirigidos aos responsáveis por tarefas de gerenciamento,

[	
consideraram-se prioritários os itens de estudo e implantação de racionalização e
planejamento de atividades e de representação junto aos orgãos da Casa para o suporte

r	administrativo do Gabinete. As prioridades técnico-administrativas são: acompanhamento de
matérias de interesse do titular em tramitação na Casa, execução de tarefas de redação
oficial, supervisão e organização de arquivos.

[

	

	 Apontou-se para a relevância de se manter constante reciclagem dos
servidores, buscando o aprimoramento funcional. Os Deputados consideram imprescindível o

[	processo de desenvolvimento de recursos humanos, reconhecendo o trabalho que vem
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sendo realizado na área administrativa da Casa e enfatizando reivindicação no sentido de
restendê-lo aos gabinetes parlamentares.

Sugeriu-se fornecer aos próprios Deputados informações relativas aos

[	
serviços oferecidos pelos diversos orgãos do Poder Executivo estadual e ainda promover

-	eventos que garantam maior integração entre esta e outras instituições.
r Observou-se que o treinamento representa um instrumento de rotina para

aumentar a produtividade, bem como para racionalizar o trabalho. Salientou-se a
necessidade de compor os gabinetes com profissionais capacitados e de proporcionar

[

	

	oportunidade de participação simultânea para, no mínimo, 2 servidores do gabinete em um
mesmo treinamento.

O desenvolvimento gerencial deve contemplar o aspecto de facilitação do
relacionamento interpessoal, sugerindo-se, inclusive, dinâmicas grupais. Os cursos gerenciais
devem ser ministrados fora do expediente ou às segundas e sextas-feiras. Os parlamentares
contactados sugerem os tópicos de tramitação de proposições, processos funcionais, rotinas
de pessoal, redação e informática para abordagem em cursos aos seus gerentes.

Apontou-se que a oferta de espaço e condições físicas é prioritária para o
desenvolvimento satisfatório de seus servidores. Imprescindível também oferecer
periodicamente treinamentos, frente à rotatividade de parlamentares e de pessoal.

Os servidores responsáveis pelas atividades técnico-administrativas

[	
necessitam de informações e treinamento para o desenvolvimento de trabalho em equipe,
tramitação de proposições, estrutura organizacional e administrativa da Casa, técnica

r	legislativa, regimento interno, atendimento ao público e sugeriu-se a preparação para defesa
pessoal aos motoristas. Considerou-se relevante promover alfabetização.

r	 Salientou-se a necessidade de se observar que, muitas vezes, a
t.	composição básica do gabinete não coincide com a realidade de quem executa os trabalhos.

Observou-se certa ociosidade nos intervalos em que os motoristas não
estão na direção de veículos, sugerindo-se que sejam preparados para a execução de outras
tarefas em tais períodos.

Quanto ao trabalhador-mirim, constatou-se que vem sendo afastado com
frequência para participação em cursos e palestras, havendo necessidade de racionalizar os

r	horários de treinamento, já que os gabinetes contam com apenas um trabalhador-mirim.	-:
Abordou-se o aspecto da desmotivação na execução dos serviços de tais servidores.
r Seria interessante a realização de curso sobre "lobby" e a inclusão na

programação de cursos de inglês/francês e/ou abertura de vagas para tradutores e
intérpretes.1
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[
Conclusão

	[T	 Conforme se pôde perceber, a presente pesquisa foi objeto de grande
receptividade da parte dos parlamentares, que inúmeras vezes fizeram questão de registrar

	

r	sua satisfação. "É preciso manter pesquisas como esta para levantar sugestões para

	

-	aperfeiçoamento". "Gostaria de aplaudir a iniciativa dessa pesquisa, esperando que

	

r	apresentem muitas sugestões".
De maneira geral observou-se uma avaliação bastante positiva dos

serviços prestados pela Casa e a constatação de que se atravessa um processo de

	

[	aprimoramento e modernização.
A necessidade de maior divulgação interna dos serviços prestados pelos

[ diversos setores alia-se à observação de que é preciso integrar cada vez mais as ações dos
orgãos da Casa, dinâmica e conjuntamente, para que possam garantir o alcance dos
objetivos institucionais.

A par de fornecer subsídios para reflexão e aprimoramento dos trabalhos,
r esta pesquisa servirá de base para a elaboração dos planejamentos setoriais que, por sua

vez, deverão integrar, subordinados às diretrizes e aos programas aprovados pela Mesa da
Assembléia e enriquecidos com a visão do usuário, o Planejamento Global das Ações da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para o quadriênio 995.

r

r

1
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