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Sistema de Apoio Parlamentar
ganha nova versão (~qL\<Õ/

Entre as vantagens, estão a possibilidade de cadastrar uma peSSOQ
em vários grupos e a maior confiabilidade dos dados

QUEM PARTICIPOU
Estiveram envolvidos no processo
de desenvolvimento do Sisap 4.O
os servidores Hildemar Rodrigues
FalcãoJúnior, Roberto Soares de
Andrade ÁVila,Antônio Roberto
Lana Chaves, Marcus Vinicius de
Melo Rocha e Carmem Lúcia
Carvalho Dias, todos da Área de
Informática da Assembléia

SEGUNDA ETAPA
Para esclarecer as dúvidas que
ficaram pendentes, sobre oSisap
4. O, aÁrea de Informática ofeceu
aos gabinetes uma nova exposição

Área de Informática acaba de desenvolver
uma nova versão para o Sistema de Apoio

Parlamentar (Sisap), um banco de dados que tem
como objetivos o cadastramento de pessoas físi-
cas e jurídicas e o controle do atendimento de
solicitações. Ele foi criado para oferecer aos gabi-
netes parlamentares uma forma eficaz e segura
de armazenamento e recuperação de informa-
ções de interesse dos deputados. "Trabalhamos
nessa versão 4.0 do Sisap durante um ano e meio
e pretendemos colocá-Ia em rede até o final de
novembro", informa o responsável pela Gerên-
cia de Apoio Parlamentar (GAP), Hildemar
Rodrigues Falcão Júnior.

A versão 4.0 apresenta algumas vantagens em
relação à versão 3.0, tais como: maior segurança
quanto à confiabilidade dos dados de cada gabine-
te, pelo fato de serem gravados após a sua
codificação; maior abrangência na verificação de
homônimos, possibilitando que palavras de grafia

ou fonética assemelhadas sejam relacionadas pare
a avaliação do operador; aumento do tamanho d€
alguns campos a serem preenchidos nas fichasd€
cadastramento, como, por exemplo, campos que
armazenam telefones; e o oferecimento de cam-
pos multivalorados, o que atende a uma reivindi_
cação antiga dos gabinetes: a de cadastrar um,
pessoa (física ou jurídica) em mais de um grupo.
Exemplo - ':t\ntes, uma pessoa com cargos e
funções diferentes teria que ser cadastrada no sis-
tema quantas vezes fossem necessárias. Na noVê
versão, essa mesma pessoa é cadastrada ape-
nas uma vez e incluída, automaticamente, em
todos os grupos desejados pelos usuários',
explica Antônio Roberto Lana Chaves, analista
de sistemas. Para que os usuários se familiari-
zassem com todas essas inovações, a Área d€
Informática ofereceu-lhes um curso prepara-
tório com carga horária de oito horas, durante
quatro dias.

Usuários avaliam Sisap
ejazem sugestões

Lene Rose Oliveira:
recursos aumentaram

Alexandre Canêdo:
dados alterados

ara a usuária Lene Rose Oliveira, do gabi-
nete do deputado Márcio Cunha (PMDB),

entre as grandes vantagens do novo Sisap, estão
o campo de pesquisa e o reconhecimento das
pessoas cadastradas independentemente da for-
ma como o seu nome é escrito. Agora, por exem-
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pio, se o usuário procurar por "Isaac", o compu-
tador trará as diversas grafias do nome presente
no cadastro. "Os recursos aumentaram, possibili-
tando uma checagem mais rápida dos dados", ex-

plica. Alexandre Augusto da Silva Canêdo, do ga-
binete do deputado Cristiano Canêdo (PTB), ra-
tifica as palavras de Lene Oliveira e acrescenta qut
o novo sistema possibilita a alteração de dados d
relatório. ':t\gora é possível mudar a fonte do docu-
mento e incluir ou excluir informações referentes à
pessoa cadastrada, entre outras coisas", afirma.
Sugestões - Sidney Oliveira Ferraz, do gabinete
do deputado Márcio Cunha (PMDB), sugere que
seja realizada uma nova etapa do curso. "O apren-
dizado foi um pouco prejudicado pelo tempo re-
duzido destinado às aulas e também devido a vá-
rios problemas ocorridos no sistema", relata. Se-
gundo Lene Oliveira, outro ponto que deve ser
observado pelos professores, durante o curso, e
o nível dos alunos, pois há pessoas que têm ull1
grande conhecimento em informática e outras que
não dominam o assunto.
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