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•	-	.: novo Manual de Re-
• io Parlamentar da

:embléia. que deverá
•.aconcluído atéofi-1 tr um novo manual
surgiu do entendimen-

o das áreas de redação da AJemg de que seria
necessário um material de refe rência para a ela-
boração de textos parlamentares. De acordo
com o gerente de Redação Final da Gerência-
(jCídl de Consultoria Temática, Marcítio França
Castro, um dos objetivos é reunir todos os
iiianuais 1á produzidos num único documento.
"A Casa possui várias publicações dispersas e
ciIo que tratam de maneira diferente a ques-

da redação parlamentar" lembra.
No trabalho de unificação, será preciso sepa

!(:,,,<tos nor categorias: documentos do proce:
legislativo (proposições e documentos adminisirai
vos), correspondència oficial, atos normatwos inter-
nos. documentos técnico-consultivos e pronuncia-
mentos, além das convenções. Maso objetivo do
manual não é simplesmente oferecer modelos para

Redação
a

ração ue dosur nentos a partir de urna r'etlexic o-
bre os diferentes tipos de textos produzidos na
Atemg "O modo como eu redijo a minuta de um
projeto de lei não é  mesmo de uma correspon-
dência oficial. É com isso que o manual irá se preo-
cupar", declara Mar'culio, que integra o grupo de
supe qsão técnica de elaboração do manual,

"O novo manual será uma referência tanto
para aqueles que 1á trabalham ria Casa quanto
para os novos servidores", afirma a responsável
pelo Setor de Coi'respondéncia Oficial e coo"de-
nadara do subgrupo de convenções do manual,
Raíssa Rosarina Mondes. De acordo corri eki, ei-a
necessário atualizar as convenções, as orienta-
çôes e os n iodolo cIo', ri ianijdi'; de redação já
utilizados, além de rever os texios e a linguagem
dessas publicações. Raíssa enlatiza que, ao con-
trário de outros manuais, esse fará uma reflexão

roi (, ,ir!-'l'tir is de redação de

Sugestões incorporadas - l.tur'a Martins, in-
.ençôes, lembra

que ci manual sera especinco para o Legisla! iso e
muitas sugestões feitas, no dia-a-dia, pelos ser-
vidores da Geréncia de Revisão e Publicacão po-
derão ser aproveitadas.
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