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Marcelo
Migue/etto: época
é de muito trabalho

PARCERIA MARÇO/99

inícioda 14aLegislaturaim-
pôs à Área de Informática

da Assembléia um ritmo intenso
[ de trabalho nesses primeiros me-

ses do ano. A equipe é encarregada de preparar
todos os gabinetes parlamentares para o início
dos trabalhos, no que se refere à infra-estrutura
de informática.Além da implantação de todos os
equipamentos nos gabinetes dos novos deputa-
dos, os servidores do setor ainda precisam reali-

Sisap é
aprimorado

utro serviço oferecido é o Sistema
de Apoio Parlamentar (Sisap), uma cria-

ção da Área de Informática, que é um programa
específico para os gabinetes e possibilita aos de-
putados realizaro cadastramento de contatos po-
líticos, demandas de campanha e rastreamento
de projetos. O setor também está trabalhando na
nova versão do Sisap, que vai trazer avanços no
quesito cadastramento, com a possibilidade do
registro mais amplo tanto de pessoas fisicasquan-
to jurídicas,como explicao responsável pela Área
de Informática, Marcelo Migueletto: "Essa nova
versão vai possibilitar o cadastramento de uma
pessoa com mais de uma função, o que não é
possível na versão atual. Hoje a pessoa com atua-
ção políticae profissional diversificadaé obrigato-
riamente registrada com apenas uma função ou
cargo", explicaMarcelo.
Participação - Ele destaca também a interface
mais moderna do programa, o que facilita sua
utilização.Migueletto lembra que as sugestões dos
servidores de gabinete foram importantes para
implementar a nova versão. "Nós buscamos a
evolução do programa com base nessas suges-
tões", afirma Marcelo .

zar uma "faxina"nos arquivos dos computadores
para revisar as máquinas e efetuar eventuais repa.
ros.
Serviços - Para executar essa tarefa, a Áreade
Informática divide sua equipe em duas frentesde
trabalho: a área de produção, encarregada da par-
te de equipamentos e estrutura, como a instala-
ção de micros, impressoras, fiação dos terminais;
e a área de apoio parlamentar, que é responsável
pela instalação e pelas orientações a respeito dos
softwares, ou seja, os programas que são
disponibilizados aos gabinetes. A estrutura de
informática oferecida pela Assembléia aos gabine-
tes consiste de dois micros, duas impressoras e
ainda os programas VVindows, Word, Excel,
Out/ooke a Internet. O setor também prestasu-
porte técnico e teórico aos servidores da área
parlamentar, com atendimento personalizado,
para esclarecimento de dúvidas e treinamento de
pessoal.

Cursos vão
até maio

utra atividade desenvolvida pela Área de
Informática são os cursos destinados aos

operadores de microcomputadores dos gabine-
tes. No início de fevereiro, o setor entrou em
contato com os gabinetes para a inscrição dos
servidores nos cursos, que são realizados em par-
ceria com o Senac. Elescomeçaram no último dia
10 e vão até I2 de maio, na Escola do Legislativo.
Para o segundo semestre, está programado um
curso gerencial, com o objetivo de repassar aos
responsáveis pela área de informática dos gabine-
tes os recursos e as possibilidades que essa es-
trutura oferece para a otimização do trabalho.
"Nosso objetivo é atuar em parceria com os gabi-
netes e dar os meios para que eles façam o uso
ideal dos recursos", conclui Migueletto.
Antivírus - Segundo ele, nesses cursos será
reforçada a importância do uso do antivírus para a
manutenção dos programas, além da recomen-
dação de que toda aquisição de equipamento deve
ser comunicada previamente à Informática.
Dessa forma, o setor poderá contribuir com o
gabinete, seja no aconselhamento, seja na
análise de compatibilidade com os equipamen-
tos da Casa.
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