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NOTA

Este "Breve Perfil Institucional e Administrativo" da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais é uma síntese de exposição
feita pelo Presidente do Poder Legislativo mineiro, Deputado
Romeu Queiroz, na sessão de abertura da reunião da União
Parlamentar Interestadual (UPI), realizada em Fortaleza (CE), em
2 de novembro de 1991.

Pelo seu caráter expositivo, o texto resume, em linhas gerais, à
semelhança de um roteiro, as ações de modernização
administrativa da Assembléia, combinadas com ações de natureza
institucional, voltadas para a interação entre o Legislativo e a
Sociedade, bem como visando ao aperfeiçoamento do processo
legislativo.

Define, ainda, o conteúdo de programas e projetos de médio e
longo prazos, atua/mente desenvolvidos pela Assembléia e
integrados ao Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG/
MG). Em última instância, trata-se de documento informativo, que
cvntribuipara fornecer ao leitor uma visão atualizada das mudanças
em curso no Poder Legislativo de Minas Gerais.



BREVE PERFIL INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS

Introdução - Quatro ações orientam o processo de mudanças
instaurado na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, com as
determinações seguintes: MODERNIZAR, PROFISSIONALIZAR,
PLANEJAR E PARTICIPAR. Entende-se por MODERNIZAÇÃO
o ajuste da Casa às novas demandas da sociedade, introduzindo
meios, instrumentos e recursos, materiais e técnicos, necessários
ao exercício pleno das novas prerrogativas assumidas pelo
Legislativo.

A PROFISSIONALIZAÇÃO refere-se tanto ao desenvolvimento
dos recursos humanos quanto à introdução de métodos de
trabalho centrados na eficiência e produtividade.

O PLANEJAMENTO cria programas e projetos de médio e longo
prazos, visando dar continuidade e sustentação às atividades-
fins do Legislativo.

A PARTICIPAÇÃO baseia-se em planejamento estratégico,
fazendo a Assembléia interagir com a Sociedade, através de
iniciativas e ações que associem o Poder às demandas dos
diversos segmentos sociais, de forma complementar à atividade
parlamentar.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Para elaborar e executar projetos e programas de ação, aALEMG
dispõe, hoje, de um PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, nos
mesmos moldes adotados pela iniciativa privada na definição de
suas prioridades e estratégias de ação.

A fim de dar conteúdo científico a esta proposta, a ALEMG
submeteu-se a um acurado DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL,
conduzido por consultoria externa. A partir de pesquisa de opinião,
junto a camadas diferenciadas e representativas da população
mineira, e de auditoria interna, realizada junto aos Deputados e
Servidores, foram consolidados os pontos a serem trabalhados
na execução do Planejamento Estratégico.

Embora, a grosso modo, alguns pontos do Diagnóstico sejam do
conhecimento geral, a pesquisa e a auditoria, com a identificação
e classificação de setores críticos, permitiram uma visão mais
racional e prática dos problemas enfrentados pelo Legislativo.

Deste Diagnóstico, alguns pontos se destacam:

1.1 Percepção distorcida da imagem do Poder Legislativo, de
seus membros e corpo funcional, por segmentos significativos
da Sociedade;

1.2 Inexistência de um programa amplo de assessoramento
técnico, por área de conhecimento, que possibilitasse a
análise minuciosa das proposições feitas pelas Comissões
Técnicas;
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2 AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Em função dos resultados consolidados no DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONAL, a Mesa da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais adotou uma série de procedimentos com vistas a
estabelecer padrões administrativos de austeridade e controle de
sua gestão.

Entre essas medidas, constaram:

2.1 Leilão dos carros oficiais, com destinação de recursos para
entidade beneficente, só restando em uso 1 (um) carro de
representação oficial, a serviço da Presidência da Casa;

2.2 Publicação mensal do Balancete Contábil-Financeiro da
Assembléia, com informatização da área;

2.3 Cartão magnético de ponto para controle da freqüência dos
servidores, com sistema acoplado à computação central;

2.4 Auditoria interna para aferição da freqüência e produtividade
dos servidores, incluindo relatório das respectivas chefias
sobre o desempenho funcional;

2.5 Aprovação para instalação de Painel Eletrônico para regis-
trar a freqüência dos parlamentares e informar sobre a
tramitação de matérias legislativas;

2.6 Disciplinamento do pessoal de Gabinete Parlamentar,
limitando o seu número, fixado em lei, através do sistema de
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recrutamento amplo, com exercício automaticamente
condicionado ao mandato do titular.



3 AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO
Com vistas à modernização administrativa e à profissionalização
dos servidores, a Mesa daALEMG aprovou a Resolução n5.O86,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Secretaria da
Assembléia. Nesta resolução, destacam-se:

3.1 Os critérios do mérito e o controle seletivo na ascensão
profissional, vedando qualquer tipo de favoritismo na
progressão do servidor, deixando sob sua inteira
responsabilidade o crescimento na carreira;

3.2 Enxugamento e desburocratização da máquina
administrativa, com redução dos níveis hierárquicos e virtual
extinção dos chamados cargos em comissão. Assim, esses
níveis viram-se reduzidos de cinco para apenas dois,
instituindo-se uma administração de comando e execução.

3.3 Reciclagem dos recursos humanos, com intervenção de
auditoria interna, do nível da Price Waterhouse e de
consultores associados, em programa que, atualmente,
abrange o pessoal de direção e de gerência. O objetivo final
é atingir o conjunto de servidores para mudança da cultura
organizacional, já direcionada para administração por
objetivos e metas;

3.4 Em decorrência da mudança na cultura organizacional da
Assembléia, está implantado, desde setembro/91 , o sistema
de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, que envolve chefias e

7



funcionários na definição do plano de trabalho setonal, com
atribuição de responsabilidades pelos resultados, e
respectiva avaliação. Esta avaliação é vertical e também
horizontal, pois as chefias são também avaliadas pelo corpo
funcional.
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4 AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO
Integrando as medidas administrativas, aALEMG desenvolve um
programa de modernização que tem na informatização dos serviços
um instrumento efetivo de mudança de rotinas e procedimentos.

Assim, além da freqüência dos servidores, já controlada por
sistema magnético e com putadorizado, da área financeira-contábil
- também informatizada -, e do painel eletrônico, em fase de
implantação, destaca-se a extensão da rede de informatização da
Assembléia de Minas a centenas de municípios do Estado, com
a instalação de microcomputadores em cidades-pólo, colocando
a ALEMG em contato permanente com Prefeituras e Câmaras
Municipais para o fornecimento de informações técnicas e de
interesse das comunidades. Através desse sistema, qualquer
cidadão terá acesso, pelo terminal de computador, às operações
financeiras, às matérias em tramitação, facilitando o contato dos
parlamentares com suas bases e democratizando a informação
legislativa no Estado.
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5 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Implementadas as~ ações de MODERNIZAÇÃO E
PROFISSIONALIZAÇAO DA ALEMG, em nível de recursos
humanos e materiais, são acionadas as chamadas AÇOES
INSTITUCIONAIS, voltadas para a conquista de novas relações
entre o Legislativo e a Sociedade.
Entre estas ações, destacam-se:
5.1 Criação do "PROJEÇÃO MINEIRA", sob orientação da

Mesa da Assembléia, que é um instrumento de intercâmbio
permanente entre o Legislativo e a Sociedade, fomentando
ações de interesse coletivo entre a Instituição e os vários
segmentos e atores sociais. Em última instância,
"PROJEÇÃO MINEIRA" atua como instrumento do
"ENTENDIMENTO MINEIRO", levando à discussão, no
Legislativo, de questões de relevante interesse público, que
poderiam, de outra forma, passar à margem da ação
legislativa.
A realização de Seminários, Palestras, Mesas-Redondas,
Reuniões Especiais, sobre temas de conjuntura, vem
produzindo uma efetiva integração entre o Poder e a
Sociedade. A escolha dos temas também obedece à
orientação do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, antes
referido, que indicou questões de alto interesse junto à
opinião pública;
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Nota: O último seminário realizado (outubro/91), sob a
denominação "EDUCAÇÃO - A HORA DA CHAMADA",
reuniu 892 participantes, com a adesão de 12 entidades
representativas do setor educacional à iniciativa. Cabe
observar que a definição do seminário, desde a escolha
do ternário e dos conferencistas-convidados, é feita com
a participação das entidades co-promotoras.

5.2 REVITALIZAÇÁO DAS COMISSÕES PERMANENTES - O
trabalho das Comissões Permanentes, também integrado
às iniciativas do "PROJEÇÃO MINEIRA", vem propiciando
uma intensa participação popular na atividade legislativa. As
Comissões têm tido a sensibilidade de priorizar o exame de
questões pertinentes às demandas sociais mais urgentes:

5.3 CRIAÇÃO DE ESPAÇO POLiTlCO-CULTURAL —AALEMG
reservou espaços para manifestações de caráter político-
cultural, institucionalizando, desta forma, uma função básica
do Poder, que é a de representação das reivindicações
populares. O espaço consta da Praça das Bandeiras, local
de convergência de manifestações políticas, o hall principal,
reservado para exposições de arte, e um auditório em fase
final de implantação, destinado também a reuniões e
atividades de caráter coletivo;

5.4 LANÇAMENTO DO PROGRAMA "VOTO DE FATO" -
Também em consonância com o PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO, é produzido diariamente o programa "VOTO
DE FATO", com edição de dois minutos, contendo
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informações sobre o trabalho legislativo édos parlamentares,
levado ao ar nas emissoras de televisão, com positivos
resultados em face ao caráter informativo e impessoal do
programa:

5.5 PROJETOS DE INTERESSE COMUNITÁRIO - A ALEMG
vem também se associando à iniciativa de interesse
comunitário, como o Projeto de Recuperação da "Praça
Carlos Chagas", importante logradouro de Belo Horizonte,
na região frontal à Assembléia, em cooperação com veículos
de comunicação social e empresas privadas.

Outras ações dessa natureza se dão, por exemplo, com o
apoio à Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e com iniciativas
de caráter beneficente de largo alcance, como o incentivo à
campanha pró-Santa Casa de Misericórdia. Tais ações, em
nível institucional, fortalecem elos de interação entre o
Legislativo e a Comunidade, em seus vários níveis:

5.6 INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL - A ALEMG destinou um
espaço próprio para fomentar o intercâmbio institucional
entre a Presidência, a Mesa e Lideranças Partidárias com
representações da Sociedade Civil: Imprensa, Empresários,
Área Cultural, Poderes Executivo e Judiciário, sempre com
o objetivo de levar e colher informações do interesse da
comunidade.
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6 AÇÕES INSTITUCIONAIS
Fixados, em grandes linhas, os programas de atuação da ALEMG,
corri interação dos PROJETOS DE MODERNIZAÇAO, DE
PROFI SSIONALIZAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO, o Poder passa
a operar, de forma sistemática, atividades de desenvolvimento
dos trabalhos mencionados, agora de forma consolidada em
objetivos e metas incorporados ao PLANO PLURIANUAL DE
AÇÃO GOVERNAMENTAL, assim definidos:

6.1 PRODIN - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL;

6.2 PROINT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO LEGISLATIVO/
SOCIEDADE;

6.3 PROMOR - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA;

6.4 PROTEC - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE
MÉTODOS E TÉCNICAS LEGISLATIVAS;

6.5 PROMAN - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE
RECURSOS HUMANOS;

6.6 PRODUT - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE
E DA PRODUTIVIDADE;

6.7 PROREP— PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA.
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As finalidades de cada PROGRAMA obedecem às seguintes
linhas básicas:
6.1.1 PRODIN - Programa-síntese, o PRODIN visa a coordenar

as diversas atividades da Assembléia, nas áreas técnica
e administrativa, sob supervisão direta da Mesa,
procedendo à avaliação regular do desempenho
institucional da Assembléia e sugerindo ações para á
melhoria desse desempenho:

6.1.2 PROINT - Desenvolve, sistematicamente, ações
destinadas a intensificar as relações entre o Legislativo e
a Sociedade, em seus vários segmentos, criando canais
permanentes de interação entre a Assembléia e os vários
grupamentos sociais:

6.1.3 PROMOR - Dando continuidade e eficácia às disposições
da Resolução n 11 5.086 (que dispõe sobre o Quadro de
Pessoal da ALEMG), o PROMOR viabiliza meios e
instrumentos para o desenvolvimento organizacional da
Assembléia, provendo os recursos necessários à
implementação das medidas de modernização
administrativa do Legislativo;

6.1.4 PROTEC - Voltado para as atividades de. apoio à
elaboração legislativa e à representação político-
parlamentar, o PROTEC ajusta os procedimentos do
processo legislativo às tecnologias recentes,
desenvolvendo meios para oferecer maior informação à
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sociedade sobre a atuação legislativa; além de intensificar
a integração entre os órgãos assessores e a atividade
p01 ítico- parlamentar;

6.1 .5 PROMAN - Orientado para o treinamento e promoção
dos recursos humanos da Assembléia, com incentivo ao
crescimento funcional dos servidores, através de sua
profissionalização e capacitação técnica. E também
escopo do PROMAN promover ações integradoras e
cooperativas entre os servidores;

6.1.6 PRODUT - Consolida o sistema de aferição da qualidade
dos serviços e da produtividade dos servidores da
Assembléia, através de indicadores capazes de fornecer,
regular e sistematicamente, avaliações de desempenho;

6.1.7 PROAEP - Voltado para uma comunicação efetiva do
Poder Legislativo e seus Membros com as Lideranças
municipais e regionais, para troca de informações sobre
as ações legislativa e parlamentar e para a coleta de
subsídios que enriqueçam e aperfeiçoem os trabalhos do
parlamentar, bem como a intervenção do Poder Legislativo
na dinâmica social.

Palácio da Inconfidência, novembro/91
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