
RESUM O 
Relatara experiência da Assembléia: Legislativa do '. 

Estado de Minas Gerais no que se refere à organiza-, 
ção preservação e disponibilizaçao dé documentos 
produzidos e- armazenados pela instituiçao, em dife-
rentes formas e suportes. Menciona ainda outras:  
atividades desenvolvidas no  sentido do levantamento  
e preservação de informações de caráter histórico  
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sobre o Parlamento Mineiro.  
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho rem por ob-
jetivo apresentar a experiência 
da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais - 
ALEMG no que se refere à 
gestão dos documentos pela  
instituição.  

Embora voltado priorita-
riamente para a área de arqui-
vologia, uma vez que se refere  
à documentação gerada e ar-
mazenada em virtude do exer-
cício das funções institucio- 

nais, o presente trabalho ado-
tou conceitos bastante am-
plos, até por força da necessi-
dade de bem retratar a situa-
ção vivenciada  hoje pela As-
sembléia de Minas. Assim,  
partiu-se da noção de "gestão  
de documentos" como um  
processo global, onde esta-
riam incluídos todos os meca-
nismos, instrumentos, res-
ponsabilidades e atividades de  
alguma maneira relacionadas  
à manutenção dos documen-
tos produzidos na instituição.  

Da mesma forma, na visão de  
"documento", procurou-se  
contemplar as diferentes for-
mas e suportes em que se  
materializam os resultados da  
atividade da Assembléia Le-
gislativa, seja através de dos-

es em papel, publicações  
essas, fotografias, fitas de  

etc.  
s ações foram agrupadas  

quatro categorias que re-
esentam os tipos de docu-

mentos gerados e tratados pe-
la instituição, quais sejam: do-
cumentação institucional, do-
cumentação administrativa,  
produção bibliográfica e pro-
dução audiovisual. A forma de  
agrupamento, tanto quanto as  
denominações adotadas, ser-
vem a propósitos meramente  
didáticos, não tendo a preten-
são de estabelecer ou obedecer  
a esquemas conceituais previa-
mente definidos.  

Mencionam-se ainda, ao  
final, outras atividades desen-
volvidas pela Area de Docu-
mentação e Informação com  
vistas ao resgate, preservação e  
divulgação de informações de  
caráter histórico sobre a As-
sembléia Legislativa e sobre a  
própria política mineira.  

2. A GESTAO DE DOCU-  
MENTOS NA ALEMG  

A Area de Documentação  
e Informação da ALEMG  é 
composta por cinco setores,  
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que se responsabilizam tanto 
pelo processamento de infor-
mações e documentos, quanto 
pelo atendimento às deman-
das dos usuários internos e 
externos à instituição. 

Dentro dessa divisão de ta-
refas, o controle e a manuten-
ção dos documentos gerados 
pela instituição cabem a se-
tores distintos, conforme o ti-
po de material e o tratamento 
a ele aplicado. Assim, enquan-
to compete ao Arquivo cuidar 
da documentação institucio-
nal e administrativa, à Biblio-
teca cabe coletar e organizar a 
produção bibliográfica da 
ALEMG. 

Ressalte-se, no entanto, 

que, em virtude de estarem 
vinculados estruturalmente a 
um mesmo departamento, 
estes setores trabalham de 
forma integrada, segundo me-
todologias que, se por um la-
do atendem às especificidades 
de cada tipo de documento, 
por outro garantem uma uni-
formidade de tratamento e de 
recuperação das informações e 
dos materiais. 

2.1. DOCUMENTAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

Considera-se aqui docu-
mentação institucional como 
todo o material resultante do 
exercício das funções primor-
diais do Poder Legislativo, que 
podem ser assim sintetizadas: 
a) função legislativa: refere-se 

à elaboração de normas ju-
rídicas que, no caso da 
ALEMG, se aplicam a todo 
o território mineiro; 

b) função deliberativa: diz res-
peito à autonomia do Po-
der quanto à sua adminis-
tração interna, especial-
mente por meio da elabo-
ração de normas de aplica-
ção restrita à instituição; 

c) função fiscalizadora: refere-
se ao controle do Poder 
Executivo, através do a-
companhamento dos pla-
nos e ações do Governo 
Estadual; 

d) função julgadora: relacio-
na-se ao exercício de juízo 
político com relação aos 

agentes públicos estaduais; 
e) função político-parlamen-

tar: inclui toda a gama de 
relações com a comunida-
de, em que o parlamentar 

atua como intermediário; 
Dentro desse princípio, a 

documentação institucional 
engloba produtos diversos, 
tais como: 
• proposições 	legislativas: 

constitui o registro funda-
mental do trabalho de ela-
boração de leis, organizado 
em dossiês que acumulam 
todos os documentos origi-
nais relativos à tramitação 
de cada projeto na Casa; 

• requerimentos parlamenta-
res: processos de solicitação 
de informações, encami-
nhamento de demandas 
sociais, questionamento de 
ações, etc., levados a cabo 
pelos Deputados; 

• documentação das Comis-
sões: material acumulado 
como resultado da atividade 
das comissões permanentes 
e temporárias da ALEMG, 
aí incluídas as Comissões 
Parlamentares de Inquérito 
(CPUs) e as Comissões Es-
peciais; 
correspondência oficial: re-
gistro das comunicações fei-
tas e recebidas pelo Poder 
Legislativo; 
documentação de eventos 
institucionais: material re-
sultante de seminários, fó-
runs, debates, audiências e 
outras formas de participa-
ção externa, desenvolvidas 
pela Casa; 
Constituinte Estadual de 
1989: acervo completo de 
todo o processo legislativo - 

Enquanto compete ao Arquivo cuidar da 
documentção institucional e administrativa, 

à Biblioteca cabe coletar e organizar a 
produção bibliográfica da ALEMG. 

38 



PBH 

ESCOLA 

ABERTA 

39 

A gestão de Documentos na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

que deu origem à atual 
Constituição Mineira. 

Toda essa documentação é 
considerada de custódia per-
manente pela Assembléia, em 
decorrência do seu caráter 
histórico. A guarda final pelo 
Arquivo é, no entanto, apenas 
o resultado de um esforço 
integrado com os demais se-
tores da Casa, em termos do 
respeito e da observância de 
uma série de rotinas e pro-
cedimentos para controle do 
material durante todas as fases 
do seu ciclo vital. Esse tra-
balho conjunto é garantido 
através de alguns instrumen-
tos, tais como: normas inter-
nas, que definem responsabili-
dades; tabela de temporali-
dade, que especifica prazos e 
fluxos; além de diversos ma-
nuais, formulários, etc. 

Como se trata de um gru-
po documental variado, o tra-
tamento adotado segue as 
características de cada tipo de 
documento, tantos em termos 
do arranjo (que pode ser 
cronológico, seqüencial ou 
alfabético) quanto do arquiva-
mento (em pastas, caixas e 
armários). No que se refere à 
recuperação de documentos e 
informações, o acervo do Ar-
quivo está diretamente rela-
cionado ao banco de dados 
MATE, mantido pela Assem- 

a, bléia para controle da trami-
tação de proposições legisla-
tivas, o qual, além de atender 
à necessidade de acompanha- 

mento diário do trâmite das 
matérias, garante o armazena-
memo de informações históri-
cas, uma vez que remonta 
aproximadamente a 1960. 
Alguns documentos, quando 
não cobertos pelo MATE, tem 
sua recuperação através de fi-
chários próprios, organizados 
pelo Arquivo. 

2.2. DOCUMENTAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

Considera-se como docu-
mentação administrativa a-
quele material acumulado em 
decorrência do trabalho dos 
setores vinculados à Secretaria 
da ALEMG, que tem por 
objetivo dar suporte ao fun-
cionamento da instituição sob 
o aspecto operacional. Essa 
documentação inclui proces-
sos de compras, licitações e 
convênios, bem como mate-
rial produzido pelos setores 
ligados à assistência médico-
odontológica da Casa. 

Essa documentação tem 
custódia temporária, respeita-
dos os prazos legalmente defi-
nidos para cada tipo de ma-
terial. A organização dos do-
cumentos é de responsabili-
dade dos setores de origem, 
ficando sob a incumbência do 
Arquivo apenas o armazena-
mento das caixas encaminha-
das para custódia, bem como 
o controle dos prazos para 
descarte. 

2.3. PRODUÇÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

Nesta categoria estão in-
cluídas todas as publicações 
elaboradas e/ou editadas pela, 
para ou sobre a ALEMG, tais 
como: livros, periódicos, fo-
lhetos, artigos, apostilas, fitas 
de vídeo, etc. 

Esse material, pelas suas 
características, recebe trata-
mento semelhante ao adotado 
para o acervo da Biblioteca, 
constituindo, no entanto, 
uma coleção específica, de 
guarda permanente. As infor-
mações são armazenadas em 
bancos de dados bibliográ-
ficos e disponibilizadas para 
consulta interna e externa por 
meio do site da ALEMG na 
Internet, cujo endereço é 
http://www.almg.gov.br. 

Existe uma rotina de enca-
minhamento à Biblioteca de 
exemplares de cada publicação 
gerada pela Casa, bem como 
encontra-se em estudo um 
projeto de sistematização do 
trabalho editorial da Assem-
bléia, contemplando diversas 
etapas: editoração, normaliza-
ção, distribuição, comerciali-
zação, etc. 

Como sub-produtos desse 
trabalho, foram elaborados 
um "Catálogo das Publicações 
da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais", 
referente ao período de 1947 a 
1996, em que são analisados 
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diferentes aspectos de cada 

obra, e um estudo bibliomé-

trico sobre a produção edi-

torial da Casa, apresentado 

em evento técnico da área de 

informação jurídica. 

2.4. PRODUÇÃO 

AUDIOVISUAL 

A documentação audio-

visual inclui os registros da 

atividade da Assembléia de 

Minas, na forma de fotogra-

fias, imagens em vídeo, grava-

ções sonoras, etc. 

O controle sobre esse ma-

terial encontra-se sob a res-

ponsabilidade de setores liga-

dos às Áreas de Comunicação 

Social e de Rádio e Televisão, 

com o apoio da equipe de 

Documentação e Informação 

no que se• refere  ao plane-

jamento e implantação de 

sistemas informatizados, bem 

como quanto à orientação e 

acompanhamento do trabalho 

diário. Nesse sentido, os 

setores recebem informações e 

treinamento acerca dos méto-

dos adequados de armazena-

mento e preservação dos regis-

tros audiovisuais, além de um 

suporte específico na área de 

indexação de imagens e con-

trole de vocabulário. 

3. OUTRAS ATIVIDADES 

A Assembléia Legislativa 

desenvolve uma série de ou-

tros projetos e ações visando  

ao levantamento, organização, 

preservação e disponibilização 

de informações de caráter 

histórico sobre a instituição e 

sobre a memória política esta-

dual. 

Dentre essas ações, cabe 

mencionar: 

• manutenção de bancos de 

dados, que armazenam e 

disponibilizam informações 

sobre a legislação estadual, so-

bre a tramitação de proposi-

ções na  Casa 'e sobre os pro-

nunciamentos dos Deputados 

mineiros, também do ponto 

de vista retrospectivo; 

• levantamento e compila-

ção de dados primários sobre 

a composição institucional 

deste 1947, consubstanciados 

na forma de publicações e 

bancos de informações; 

• montagem de um Centro 

de Memória Política de Minas 

Gera is, com o objetivo de ar-

mazenar e divulgar diferentes 

acervos documentais, bem co-

mo de abrigar exposições e 

mostras históricas. 

4. CONCLUSÃO 

À guisa de conclusão, 

caberia enfatizar a importân-

cia da integração dos serv iços 

de documentação e informa-

ção na Assembléia de Minas 

em um único setor, como for-

ma de garantir a uniformi-

dade de ações e procedimen-

tos, bem como de assegurar 

um melhor aproveitamento  

de recursos e esforços. Vale 

ressaltar além disso, a cons-

cientização e a contribuição 

dos diversos setores da Casa 

para que as ações relativas ao 

controle e à prese rvação da 

documentação institucional 

venham logrando êxito. 

É preciso lembrar, final-

mente, que é responsabilidade 

dos serviços de documentação 

a manutenção de quaisquer 

registros produzidos e armaze-

nados pelas instituições, espe-

cialmente as de caráter públi-

co, nos mais diversos níveis e 

esferas de poder, a fim de 

contribuir, dentro da sua 

missão e da sua especialidade, 

para o objetivo maior de 

preservação da memória da 

nossa sociedade. 
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